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பதிப்பரரை

பரைபரைப்ப குரறையகோமைல், அந்த பரைபரைப்பக்கு என்று நிகழ்ச்சிகரளைத் ஷதகோடுக்ககோமைல், ஆபகோசமில்லகோமைல், 
ஏரைகோளைமைகோன கதகோபகோத்திரைங்கரளை உருவகோக்கி, அபத்தங்கரளைக் ஷககோட்டைகோமைல், முதல் வரியிலிருந்து கரடைசி 
வரி வரரை விறுவிறுப்ரபக் குரறைக்ககோமைல், நிகழ்ச்சி கமைல் நிகழ்ச்சியகோக உருவகோக்கி, பத்திசகோலித்தனமைகோக, 
சகோதுர்யமைகோக கதகோபகோத்திரைங்கரளைப் கபச விட்டு, சமுதகோயத்தில் இருக்கும் ஒவ்ஷவகோரு மைனிதனும் எப்படி 
எல்லகோம் நடைந்து ஷககோள்ளைக் கூடைகோது... கபகோன்றை அற்பதமைகோன தகவல்கரளைச் ஷசகோல்லும் நகோவல்கள்தகோன் 
வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோரின் நகோவல்கள். இவருரடைய கரதகளில் ககோதல் ககோட்சியும் வரும், கககோர்ட் 
சனும் வரும், கபகோலீஸ் நடைவடிக்ரககளும் வரும், மைருத்துவரின் கசரவயும் வரும் - இப்படி அகநகமைகோக 
எல்லகோத் தரைப்ப மைனிதர்களின் கமைன்ரமைரயப் பற்றியும் ஷசகோல்வகோர்.

அகத சமையத்தில், இகத சமுதகோயத்தில் நல்லவர்கள் மைத்தியில் வகோழும் வக்ரை பத்தி உள்ளைவர்கரளைப் 
பற்றியும் ஷசகோல்லி, அப்படிப்பட்டைவர்கரளை எப்படி எல்லகோம் அடைக்கி ஆளைலகோம் என்பரதப் பற்றியும் 
ஷசகோல்லியிருப்பகோர். இவருரடைய எழுத்துக்களில் சிரிப்பக்குப் பஞ்சமிருக்ககோது. கரதகளில் நிலவும் 
கடினமைகோன சூழ்நிரலரயயும், படு சகோதகோரைணமைகோகக் ரகயகோணடிருப்பகோர். சிக்கரலயும் உருவகோக்கி, அந்த 
சிக்கலிலிருந்து விடுபடும் வழிரயயும் ஷசகோல்வகோர். வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் எழுதிய நகோவல்கரளைப் 
படித்தகோல், ஷபகோழுது கபகோவது மைட்டுமைன்றி, பல விஷயங்கரளைத் ஷதரிந்து ஷககோள்ளைலகோம்.

தமிழில் ஷநடுங்கரத அல்லது நகோவல் கதகோன்றிய ஆரைம்ப ககோல கட்டைத்தில் வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் 
இந்த நகோவல்கரளை எழுதியுள்ளைகோர். அந்த ககோலகட்டைத்தில் இவருரடைய நகோவல்கரளைப் படிக்ககோதவர் 
எவரும் இருந்திருக்க முடியகோது. மிகவும் பிரைபலமைகோகப் கபசப்பட்டை திகம்பரை சகோமியகோர் இவருரடைய 
பகோத்திரைப் பரடைப்ப. திகம்பரை சகோமியகோரின் அறிவு அளைவிடை முடியகோதது. மிகவும் பத்திசகோலியகோனவர். 
தன்னுரடைய ஒவ்ஷவகோரு கபச்சு வகோர்த்ரதயிலும், ஷசயலிலும் பல்லகோயிரைக்கணக்ககோன அர்த்தங்கரளை 
யூகிக்க ரவப்பகோர். இவருரடைய ஒவ்ஷவகோரு நகோவலும், ஒன்ரறை ஒன்று மிஞ்சி நிற்கிறைது.

'இவ்வளைவு வருடைங்கள் ஆகி விட்டைகத! கபகோர் அடிக்ககோதகோ?' என்று வகோசகர்கள் துளிகூடை எணண 
கவணடைகோம். இரத நகோங்கள் வியகோபகோரை கநகோக்கில் ஷசகோல்லவில்ரல. உணரமையில் இந்த நகோவல்கரளை 
எல்லகோம் நகோங்கள் படித்துப் பகோர்த்த பிறைகுதகோன் ஷவளியிடுகிகறைகோம். கநரைம் கபகோவகத ஷதரியகோமைல் 
சரைளைமைகோன தமிழ் நரடையில், கரத கபகோகும் கபகோக்கக மிக மிக நன்றைகோக உள்ளைது.

வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் இப்படிப்பட்டை நகோவல்கரளை எழுதியதகோல் ஏரைகோளைமைகோன நற்சகோட்சிப் 
பத்திரைங்கரளையும், தங்க ஷமைடைல்கரளையும் ஷபற்று உள்ளைகோர். இஷதல்லகோம் சகோதகோரைண விஷயமைல்ல. இந்த 
நகோவல்கரளைத் தமிழ் மைக்கள் படிக்க கவணடும், கபகோற்றை கவணடும், நகோங்களும் நிரறைய பத்தகங்கரளை 
விற்க கவணடும். இஷதல்லகோம் வகோசகர்களுக்குத் ஷதரியகோமைலகோ இருக்கும்? இந்தப் பத்தகங்கரளை 
வகோங்கும் அரனவருகமை பத்திசகோலிகள்தகோன்.

இந்த நகோவல்கரளை ஷவளியிடும் முயற்சியில் எங்களுக்கு மிகவும் உதவியகோக எங்களைது நீணடை நகோள் 
நணபரைகோன, ரசவ சித்தகோந்த நூற்பதிப்பக் கழகத்தின் தரலவரைகோன 
திரு. இரைகோ. முத்துக்குமைகோரைசகோமிக்கும், நூலின் பரழய பிரைதிகரளைக் ஷககோடுத்து உதவிய (ககோஞ்சிபரைம்) 
அன்பர்களுக்கும், கமைலும் இந்த நூல்கரளை, அந்தக் ககோலத்திகலகய ஏரைகோளைமைகோக விற்பரன ஷசய்து, ஷபரும்
பணியகோற்றி தற்கபகோது எங்களுக்கு உரிரமைரய வழங்கிய இரைத்தின நகோயக்கர் அணடு சன்ஸ் உரிரமையகோளைர்
திரு. பகோலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் வகோசகர்கள் சகோர்பில் எங்களைது மைனமைகோர்ந்த நன்றிரயத் ஷதரிவித்துக் 
ஷககோள்கிகறைகோம்.

'வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் நூல்கள் மீணடும் வருமைகோ? மீணடும் வருமைகோ?' என்று ஏங்கிக் 
ஷககோணடிருக்கும் வகோசகர்கள் இப்கபகோது மைகிழ்ச்சி அரடைவகோர்கள். இந்த நூல்கரளை ’பரப்’ பகோர்த்துக் 
ஷககோணடிருக்கும்கபகோகத, பல வகோசகர்கள், பரப் படிக்கவில்ரல என்றைகோல் கூடைப் பரைவகோயில்ரல, 

5



தகோமைதப்படுத்தகோமைல் உடைகன ஷவளியிடுங்கள் என்று கூறினகோர்கள்.

அன்று 007
இன்று கஜேம்ஸ்பகோணடு - ஆனகோல்
அன்றும் இன்றும் என்றும்
"திகம்பரை சகோமியகோர்”

        அல்லயன்ஸ் ஸ்ரீநிவகோஸன்
----------------
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வடுவூர் கக. துரரைசகோமி ஐயங்ககோர்

வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர்: 1880-1942. தஞ்ரச மைகோவட்டை மைன்னகோர்குடி வட்டைம். தந்ரத கிருஷ்ண 
ஐயங்ககோர். பி.ஏ. பட்டைம் ஷபற்று தகோசில்தகோரைகோக விளைங்கி, எழுத்துச் ஷசல்வகோக்ககோல் கவரலரய விட்டைவர். 
தம் நகோவல்கரளைத் தகோகமை அச்சிடை ஓர் அச்சகமும் 'மைகனகோரைஞ்சனி' என்றை மைகோத இதழும் ஷதகோடைங்கி மைகோதம் 
ஒரு கரத நூல் என எழுதிக் குவித்தவர். கரலமைகள் கம்ஷபனி, விற்பரன நிரலயமைகோகும்.

நடுத்தரை உயரைம், ஒல்லியகோன உடைல், கருத்த கமைனி, கழுத்து வரரை ஷபகோத்தகோன் கபகோட்டை கககோட்டு, அங்க 
வஸ்திரைம், பஞ்சகச்சம், தரலயில், குல்லகோ, ககோலில் கட் ஷஷ, ரகயில் தடி, ஷநற்றியில் எப்கபகோதும் 
திருமைண, வகோய் நிரறைய ஷவற்றிரல (ஷபரிய வகோய்), பரகயிரல, தினமும் தங்க பஸ்பம் சகோப்பிடுவகோர் 
இளைரமை கயகோடிருக்க ஷமைகோத்தத்தில் ரக நிரறைய சம்பகோதித்த கவரல இல்லகோத உல்லகோச மைனிதர். இவர் 
மைகோடிக்கு கஜே.ஆர். ரைங்கரைகோஜேஷ, ஆரைணியகோர், பம்மைல் சம்பந்த முதலியகோர், ரவ.மு.கககோ., எஸ்.எஸ். வகோசன் 
வந்து கபகோவர்.

மைரனவி நகோமைகிரி அம்மைகோள். மைக்கள் விஜேயரைகோகவன், ரைங்கநகோயகி, கிருஷ்ணசகோமி. மூத்த மைகன் மைரனவி 
பஷ்பவல்லி, பதுப்கபட்ரடை ககோர்ப்பகரைஷன் பள்ளி ஆசிரிரயயகோக இருந்து ஒய்வு; ஒரு ஷபணணும் 
பிள்ரளையும் ரைங்கநகோயகிக்கு நகோன்கு மைகள்களும், ஒரு பிள்ரளை ரைகுவும் கநவியில் ககோப்டைன், வடுவூரைகோரின் 
நவீனம் 'ரமைனர் ரைகோஜேகோமைணி’ சினிமைகோவகோக வந்து திரரையிட்டைதும் ஒரு சமூகத்ரத இழிவு ஷசய்வதகோக 
வழக்குஷதகோடைர்ந்து நிறுத்தப்பட்டைது. இந்த அதிர்ச்சி, அவமைகோனம் தகோங்ககோது குருதிக் ஷககோதிப்பகோல் 
மைகோணடைகோர்!

இந்த நூற்றைகோணடின் ஷதகோடைக்க 30 ஆணடுகளில் ஷதகோடைர்ந்து பல்லகோயிரைக்கணக்ககோன மைக்கரளைத் தம் 
துப்பறியும் கரதகளைகோல் பிணித்தவர். பத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்ரத ஏற்படுத்தி, பரைந்த ஓர் வகோசக 
உலகிரனப் பரடைத்துக் ஷககோணடை ஷபருரமையர் Reynolds கபகோன்றை நகோவலகோசிரியர்கரளைத் தழுவி 
எழுதியகதகோடு, ஷசகோந்தமைகோகவும் பரடைத்துள்ளைகோர். இவர் பரடைப்பில் சிறைந்ததகோக கமைனககோ, கும்பகககோணம் 
வக்கீல் குறிப்பிடைத்தக்கன; படைமைகோகவும் வந்தரவ. வகோசகர்களின் நகோடித் துடிப்பறிந்து ஈர்க்கும் இனிய 
வசனமும் அழகு வருணரனகளும் அரனவரரையும் அள்ளின.

திரகப்பூட்டும் திருப்பங்கள், சுரவமிகு நிகழ்ச்சிகள், ஆவரலத் தூணடும் விறுவிறுப்பம், படிக்கப் 
படிக்க மைகிழ்வூட்டும் நரடையும், நரகச்சுரவ ஷநளிய நல்ல நல்ல நவீனங்கரளைப் பரடைத்துள்ளைகோர்.

ஷவறும் மைர்மை நகோவல் என ஒதுக்க முடியகோத அளைவுக்கு ரவணவத் தலங்கரளையும், கவற்று மைதத்தினரும் 
கூடி வகோழும் வரகயும், சமூகக் குரறை நீக்கமும் ஷககோணடும் விளைங்குகின்றைன. திகம்பரை சகோமியகோர் 
துப்பறியும் பகோத்திரைம் நிரனவில் நிற்கும். நகோவல் வரைலகோற்றில் சுவடு பதித்தவர் வடுவூரைகோர் என்பரத 
யகோரும் மைறைக்ககவகோ, மைறுக்ககவகோ முடியகோது.

        - நன்றி - தமிழ் இலக்கிய வரைலகோறு (மைது.ச. விமைலகோனந்தம்)
------------------
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இலக்கிய சகோதரனயகோளைர்

முப்பதுகளிலும் நகோற்பதுகளிலும் கல்கி என்கிறை எழுத்தகோளைர் தமிழ் வகோசகர்கள் எணணிக்ரகரய 
அதிகரிக்க ஆவன ஷசய்ததுகபகோல இருபதுகளில் தமிழ் வகோசகர்கள் பரைம்பரரைரய உருவகோக்க 
முயன்றைவர்கள் என்று கஜே.ஆர். ரைங்கரைகோஜேஷ என்பவரரையும் வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் என்பவரரையும் 
ஷசகோல்ல கவணடும்.

இந்த விஷயத்ரதக் கல்கி ஷதரிந்து ஷசய்தகோர் என் றும், முன்னிருவரும் தகோங்களும் அறியகோமைகல வகோசகர் 
ஷபருக்கத்துக்குக் ககோரைணமைகோக இருந்தகோர்கள் என்றும் ஷசகோல்ல கவணடும்.

கஜே.ஆர். ரைங்கரைகோஜேஷவின் ஐந்தகோறு நகோவல்களும் இரைணடு ஆணடுகளுக்கு ஒன்றைகோக 1916 முதல் 1923 
வரரையில் ஷவளிவந்தன. பிரைஸ் ஷசகோந்தக்ககோரைரைகோன ரைங்கரைகோஜேஷ பத்தகோயிரைம் பிரைதிகரளை அச்சிட்டு ஒவ்ஷவகோரு
ஐநூறு பிரைதிகரளையும் ஒரு பதிப்பகோகக் குறிப்பிட்டு 10 பதிப்பகள் வரரை தன் நகோவல்கரளை ஷவளியிட்டைகோர். 
ரைகோஜேகோம்பகோள், ரைகோகஜேந்திரைன், சந்திரைககோந்தகோ, ஆனந்தகிருஷ்ணன் என்று ஒவ்ஷவகோரு நகோவலும் 
ஷவளியகோகும்கபகோது மிகவும் பரைபரைப்பகோக வகோசகர்கள் வகோங்கிப் படித்தனர். வரைதரைகோஜேன் என்று இரைணடு 
பகோகங்கள் ஷவளிவரும் வரரையில் ஒன்றும் தடைங்கல் இல்ரல. ’வரைதரைகோஜேனின் பல பகுதிகள் இலக்கியத் 
திருட்டு’ என்று ககஸ் கபகோட்டு, கமைகல எதுவும் எழுதிப் பிரைசுரிக்கக் கூடைகோது என்றும், ஆறு மைகோதம் 
ஷஜேயில் வகோசம் அல்லது ஆயிரைம் ரபகோய் அபரைகோதம் என் றும் கககோர்ட் அவருக்குத் தணடைரன விதித்தது 
என்று எணணுகிகறைன். ஷஜேயிலில் இருந்து விட்டு எழுதுவரத நிறுத்தி விட்டைகோர் ரைங்கரைகோஜேஷ. இவரரை 
எழுத்தகோளைர் சங்கம் ஒன்று 40 களின் ஆரைம்பத்தில் கல்கி தரலரமையில் ஏற்பட்டை கபகோது முதல் 
கூட்டைத்துக்கு வரைவரழத்து நகோன் சந்தித்திருக்கிகறைன். தகோடி வளைர்த்துக் ஷககோணடு நகோமைம் கபகோட்டுக் 
ஷககோணடு (ரவஷ்ணவ நகோயுடு அவர் என்று எணணுகிகறைன்) பகோர்ப்பதற்குக் கம்பீரைமைகோக இருந்தகோர்.

ரைங்கரைகோஜேஜூவுக்கு அடுத்து வகோசகர்களின் கவனத்ரத அதிகமைகோகக் கவர்ந்தவர் என்று வடுவூர் துரரைசகோமி 
ஐயங்ககோர் என்பவரரைச் ஷசகோல்ல கவணடும். 1923, 24 முதல் 27 வரரையில் தஞ்ரசயில் கல்யகோண சுந்தரைம் 
ரஹைஸ்கூலில் நகோன் படித்துக் ஷககோணடிருக்கும்கபகோது பச்ரச, மைஞ்சள், சிவப்ப அட்ரடையில் ஷடைமி 
ரசஸில் அவர்கள் நகோவல்கள் ஒவ்ஷவகோன்றைகோக அப்பகோவுக்குத் ஷதரியகோமைல் ஷரையில்கவ ஸ்கடைஷன் 
ஹிக்கின்பகோதம்ஸில் வகோங்கிப் படித்த நிரனவிருக்கிறைது. படித்துவிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துப் கபகோனகோல் 
அப்பகோ சணரடை பிடிப்பகோஷரைன்று அப்கபகோது கமைல வீதியில் ஷதற்குக் கககோடியில் இருந்த ஒரு ரலப்ரைரிக்கு 
இனகோமைகோகப் பஸ்தகத்ரதக் ஷககோடுத்து விடுகவன். இப்படிப் படித்த நகோவல்கள் என்று கனககோம்பஜேம் 
அல்லது கள்வனும் விரலமைகளும், வஸந்த கககோகிலம், பூரைண சந்திகரைகோதயம், விலகோஸ்வதி, திகம்பரை 
சகோமியகோர், கமைனககோ இரவ நிரனவுக்கு வருகின்றைன. ஒரு நகோவல் கரலப் பிரைக்ரஞையுடைன், சுலபமைகோகப் 
படிக்கக் கூடிய நரடையுடைன், விரைஸமைகோன விஷயங்கரளையும்கூடை அதிக விரைஸம் தட்டைகோமைல் எழுதுவதில் 
சிரைத்ரதயுடைன் எழுதிய வடுவூரைகோர் உணரமையிகலகய இலக்கியப் பிரைக்ரஞை உரடையவர் என்பதில் 
சந்கதகத்துக்கிடைகமையில்ரல.

ஷரையினகோல்ட்ஸின் மைட்டைமைகோன நகோவல்கரளைத் தழுவி எழுதினகோர் ஷபரும்பகோலும் என்றைகோலும் அவர் விக்டைர் 
ஹ்யூகககோவின் Les Miserables என்கிறை நகோவரல அற்பதமைகோகத் தமிழில் தழுவி எழுதியிருக்கிறைகோர். 
முதநூரலப் கபகோலகவ கனககோம்பஜேம் அல்லது கள்வனும் விரலமைகளும் என்கிறை நகோவல் 
அரமைந்திருப்பதகோகச் ஷசகோன்னகோல் அதில் தவறைவில்ரல.

அகத கபகோல கிகரைக்க பரைகோணக் கரதயகோன Eros and Psyche கரதரய வஸந்த கககோகிலம் என்கிறை நகோவலகோகச் 
ஷசய்திருக்கிறைகோர்.

இன்று தமிழில் சரித்திரை நகோவல்கள் ஏரைகோளைமைகோக எழுதப்படுகின்றைன. அவற்றுக்ஷகல்லகோம் 
முன்கனகோடியகோகக் கல்கிரயக் கருதுவது வழக்கமைகோக இருக்கிறைது. ஆனகோல், இகத அளைவில் இன்று 
எழுதப்படுகிறை சரித்திரை நகோவலகோசிரியர்களுக்கு முன்கனகோடியகோக 1924-ல் ஷவளி வந்த வடுவூரைகோரின் 
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விலகோஸ்வதி என்பரதத்தகோன் ஷசகோல்ல முடியும். அது ஷவளிவந்த சமையத்தில் மிகவும் பரைவலகோகப் 
கபசப்பட்டைதுடைன் படிக்கவும் பட்டைது. மூன்று ஆணடுகளில் ஐந்து பதிப்பகள் வந்ததகோக ஒரு தகவல் 
படித்திருக்கிகறைன்.

வடுவூரைகோரின் ஆரைம்பக் ககோலத்திய நகோவல்கள் எல்லகோம் மைகோதகோந்திரைப் பத்திரிரகயகோக ஷவளிவந்த 
மைகனகோரைஞ்சிதம் (அல்லது மைகனகோரைஞ்சனியகோ?) என்கிறை பத்திரிரகயில் ஷவளிவந்ததகோகச் ஷசகோல்வகோர்கள். 
இந்தப் பத்திரிரகரயப் பகோர்த்திருப்பதகோக எனக்கு நிரனவில்ரல. அந்தப் பத்திரிரகரய 
முன்மைகோதிரியகோகக் ஷககோணடுதகோன் 
ரவ.மு. கககோரதநகோயகி அம்மைகோள் தனது ஜேகன்கமைகோகினி நகோவல் பத்திரிரகரயத் ஷதகோடைங்கியதகோகவும் 
ஷசகோல்வகோர்கள்.

இன்ஷனகோரு விஷயமும் அப்கபகோது பரைவலகோகப் கபசபட்டை விஷயம் நிரனவுக்கு வருகிறைது. ரவ.மு. 
கககோரதநகோயகியின் முதல் நகோவலகோன ரவகதகியின் முதல் பகோதிரய வடுவூரைகோர் எழுதி, முன்மைகோதிரியகோகத் 
தந்ததகோகவும் அரதப் பின்பற்றி முடித்து விட்டு ஷவற்றிகரைமைகோக ரவ.மு.கககோ. துப்பறியும் 
நகோவல்களிலிருந்து அவர் தனி பிரைகோணடைகோன சமூக நகோவல்களுக்கு நகர்ந்தகோர் என்றும் ஷசகோல்லுவகோர்கள்.

1930-ல் என்று எணணுகிகறைன். ரபகிரைகோப்ட்ஸ் கரைகோடு கககோடியில் மைரினகோ பஸ் ஸ்டைகோணடிற்கு எதிகரை 
கவங்கடைரைங்கம் பிள்ரளை ஷதரு ரபகிரைகோப்ட்ஸ் கரைகோரடைச் சந்திக்கிறை இடைத்தில் இருந்த வீட்ரடை வகோங்கி 
வடுவூரைகோர் பதுப்பித்து வடுவூர் ஹைவுஸ் என்று ஷபயரிட்டு கிரைஹைப் பிரைகவசம் நடைத்தியகபகோது, மைகோரலயில்
பகோணட் வகோசித்துக் ஷககோணடிருக்கும்கபகோது நகோன் ஷசன்ரனயில் இருந்கதன். வீட்ரடைப் பகோர்த்து ரவத்துக் 
ஷககோணடு ஒரு வகோரைம் கழித்து, அவரரைப் பகோர்க்கப் கபகோகனன். அந்த ஒரு தடைரவ மைட்டுகமை அவரரை நகோன் 
சந்தித்திருக்கிகறைன்.

என்ன கபசிகனகோம் என்று நிரனவில்ரல. ஆனகோல், கபச்சு பூரைகோவும் தன் பக்கத்தில் அவர் நகோவல்கரளைப் 
பற்றியும், அவருரடைய தழுவல் முரறைகரளைப் பற்றியும் அவர் நரடைரயப் பற்றிய வரரையிலும்தகோன் 
என்று நகோன் நிரனவு கூர்கிகறைன். தன் நகோவல்களில் ஷபரும் பகுதி தழுவல்கள்தகோன் என்று அவர் ஏற்றுக் 
ஷககோணடைகோர். ஆனகோல், கமைனககோவும் திகலகோத்தரமை என்று ஒரு ஐந்து அங்க நகோடைகமும் தன் ஷசகோந்த எழுத்து 
என்று ஷசகோல்லி எனக்கு திகலகோத்தமைகோ ஒரு பிரைதி அன்பளிப்பகோக அளித்தகோர். அரத ஷவகுநகோள் நகோன் 
பத்திரைப்படுத்தி ரவத்திருந்கதன்.

அரதத் தவிரை அவர் கபசிய விஷயங்களிகல முக்கியமைகோனதகோக ஒன்று நிரனவுக்கு வருகிறைது. எகிப்தில் 
தரலமுரறை தரலமுரறையகோக ஃபகோகரைகோக்கள் என்கிறை ஷபயருடைன் அரைசகோணடை மைன்னர்கள் 
ஷதன்னகோட்டிலிருந்து எகிப்து என்கிறை மிசிரை கதசத்துக்குச் ஷசன்றை வடைகரல அய்யங்ககோர்கள்தகோன் என்று 
அரசக்க முடியகோத ருசு இருப்பதகோகவும், அரதஷயல்லகோம் ஷசகோல்லித் தகோன் ஒரு நூல் எழுதிக் 
ஷககோணடிருப்பதகோகவும் ஷசகோன்னகோர். இந்தச் சரித்திரை உணரமையில் இருந்த அவருரடைய அரசக்கமுடியகோத 
நம்பிக்ரகயின் ககோரைணமைகோக ஆங்கிலத்தில் Long Missing Links என்று ஒரு 900 பக்க நூல் எழுதி அரதத் தன் 
ஷசகோந்தச் ஷசலவிகலகய அச்சிட்டு விற்க முயன்றைகோர். பஸ்தகம் விற்கவில்ரல. அச்சுக்கும், கபப்பருக்கும் 
ஆன கடைரன பதுசகோக வகோங்கிய வீட்ரடை விற்று அரடைத்து விட்டு, கபசகோமைல் கிரைகோமைத்துக்குப் 
கபகோய்விட்டைகோர் என்று எணணுகிகறைன். இந்தப் பஸ்தகமும் என்னிடைம் ஷவகு நகோள் இருந்தது. 

'ககோங்கிரைஸ் கமைலம்’ அல்லது ’ஆஷணன்று அரணய அகப்பட்டை ஷபண பரதயல்' என்கிறை நகோவரல சுகதச
மித்திரைனில் ஷதகோடைரைகோக எழுதி ஷவளியிட்டைகோர். இதுதகோன் பரழய வடுவூர் பகோணியில் அவர் கரடைசி 
முயற்சி என்று எணணுகிகறைன். அதற்குப் பிறைகு அவர் முப்பதுகளில் பரழய கவகத்ரதகயகோ 
சகோதரனரயகயகோ எட்டைவில்ரல. மைகோசத்துக்கு ஒரு நகோவல் என்று எழுதி, நகோவலுக்கு நூறு ரபகோய் என்று 
கூலி வகோங்கிக் ஷககோணடு ஏஷழட்டு ஆணடுகள் 
இருந்து பிறைகு இறைந்து விட்டைகோர் என்று எணணுகிகறைன்.

கசலம் பட்டுக் கரரை கவஷடியும், ககோதில் டைகோல் வீசும் ரவரைக் கடுக்கனும், ஷநற்றியில் ஒரு சிவப்ப ஸ்ரீ 
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சூர்ணக் கககோடுமைகோகவும் நகோன் பகோர்த்த வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோரரை என்னகோல் இன்றுகூடை நிரனவுகூரை 
முடிகிறைது. தமிழுக்கு அவர் கசரவ சரியகோனபடி கணிக்கப்படை வில்ரல; பரிந்து ஷககோள்ளைப்படைவில்ரல 
என்றுதகோன் ஷசகோல்ல கவணடும்.

        - நன்றி - இலக்கியச் சகோதரனயகோளைர்கள் - க.நகோ.சு.
---------------
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தமிழ் நகோவலின் கதகோற்றைமும் வளைர்ச்சியும்

ஆரைணி குப்பசகோமி முதலியகோரரைத் ஷதகோடைர்ந்து அவர் பகோணியில் தழுவல்களைகோக எழுதியவர் வடுவூர் 
துரரைசகோமி ஐயங்ககோர். தழுவல் நகோவல்களைகோயிருந்த கபகோதிலும் தமிழ்நகோட்டு இடைப் ஷபயர், மைக்கள் 
ஷபயர்கரளை ரவத்கத ஜேனரைஞ்சகமைகோக எழுதப்பட்டைதகோல், இவரைது நகோவல்கள்தகோன் தமிழ்நகோட்டில் ஒரு 
பரைந்த வகோசகர் உலகத்ரதச் சிருஷ்டித்து ரவத்தன. பத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் இந்த நகோவல்களைகோல் 
ஏற்பட்டைது ஒரு பறைமிருக்க, கணடைகமைனிக்கு கரத எழுதும் எழுத்தகோளைர்கரளை உற்பத்தி ஷசய்யக் 
ககோரைணமைகோய் இருந்ததும் வடுவூரைகோர் நகோவல்கள் தகோன். ஆக, அக்ககோலச் சூழ்நிரலரய ஒரு விமைர்சகர் 
பின்வருமைகோறு எடுத்துக் ககோட்டுகிறைகோர்:

'அச்சுப் ஷபகோறி மைலிந்து ககோகித வர்த்தகம் ஷபருகி வரும் இக்ககோலத்தில் நகோவல்களும் பற்றீசல்கபகோல் 
கதகோன்றித் ஷதகோடைங்கி விட்டைன. மைக்களின் ஆசகோரைங்கள் சர் ஷபறைவும், பகோரஷ வளைர்ச்சியுறைவும் நகோவல்கள் 
ஷபரிதும் உதவி பரியும் என்பது உணரமைகய. ஆனகோல், தடிஷயடுத்கதகோஷரைல்லகோம் கவட்ரடைக்ககோரைர் 
என்றைபடி தமிழ் உலகத்திகல 
இறைகககோட்டிகஷளைல்லகோம் நகோவலகோசிரியர்களைகோய் முன்வந்திருப்பதகோல் தற்ககோல நகோவல்கள் 
ஷபரும்பகோலகோனவற்றைகோல் விரளையும் தீரமைகள் அற்ப ஷசகோற்ப மைன்று. ‘ரை’கரை ‘றை’கரைங்கரளைச் சரியகோய் வழங்க
அறியகோதவர்களும் தமிழ் எழுத்தகோளைரைகோகத் துணிவு ஷககோள்வதும் தமிழ் ஷமைகோழியின் சனி திரசஷயன்கறை 
கூறை கவணடும். ஒன்கறைகோ இரைணகடைகோ விடை பருஷர்கள், இரைணகடைகோ மூன்கறைகோ நகோணமைற்றை கன்னியர்கள், 
ஒரு துப்பறியும் கககோவிந்தன் அல்லது கககோபகோலன், ஒரு ஆககோவழி ஜேமீந்தகோர் - தமிழ் நகோவல் பூர்த்தியகோகி 
விடுகிறைது. தற்ககோலத்தில் துப்பறியும் நகோவல்கஷளைல்லகோம் பிறை நகோட்டுப் பழக்க வழக்கங்கரளையும் 
மைகனகோபகோவங்கரளையும் தமிழகத்தில் பரைப்பித் தமிழ் மைக்கரளை அனகோசகோரைப் படுகுழியில் தரலகீழகோக 
வீழ்த்துகின்றைன. நகோவல்களின் தன்ரமை இன்னஷதன்றைறியகோத தமிழ் மைக்களும் இந்த நகோவல் 
பற்றீசல்கரளைக் கககோழி விழுங்குவதுகபகோல் விழுங்கித் திருப்தி அரடைகின்றைனர் (லக்ஷ்மி, ஷசப். 2 முத்து 
மீனகோட்சி நகோவலுக்கு மைதிப்பரரையில்)

வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் ஷரையினகோல்ட்ஸ் கபகோன்றை ஆங்கில நகோவலகோசிரியர்களின் கரதகரளைத் தழுவி 
எழுதியகதகோடு நின்று விடைகோமைல் தமிழ்நகோட்டின் சமைககோல சமுதகோயத்ரதச் சித்திரிக்கும் ஷசகோந்த நகோவல்கள் 
பலவற்ரறையும் எழுதியிருக்கிறைகோர். இவருரடைய ஷசகோந்த முயற்சிகளில் சிறைந்தரவ கமைனககோ, 
கும்பகககோணம் வக்கீல் என்பரவயகோகும். ரகயில் எடுத்தகோல் பத்தகத்ரதக் கீகழ ரவக்ககோமைல் ஷதகோடைர்ந்து 
படிக்கும் ரைசரன மிகுந்த கரதகரளை எழுதிய வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் பின்னர் கல்கி 
கபகோன்றைவர்களின் கரதகரளைப் படிக்கத் தயகோரைகோன ஆயிக்கரைணக்ககோன வகோசகர்கரளைத் கதகோற்றுவித்த 
முன்கனகோடியகோககவ விளைங்கினகோர். இந்தப் ஷபருரமைரய ஆரைணி குப்பசகோமி முதலியகோரும், 
ரைங்கரைகோஜேஜூவும் பகிர்ந்து ஷககோணடைனர்.

துரரைசகோமி ஐயங்ககோரின் மிகப் பிரைசித்தமைகோன கமைனககோ என்றை நகோவலின் முதல் பக்கத்திகலகய ஓர் அடிக் 
குறிப்ப ககோணப்படுகிறைது:
'சம்பசிரவயங்ககோர், கமைனககோ என்பரவ உணரமைப் ஷபயர்கரளை 
மைரறைக்கும் ஷபகோருட்டு ரவக்கப்பட்டை கற்பரனப் ஷபயர்கள்' 
என்று அந்தக் குறிப்ப விளைக்குகிறைது. இன்ரறைய நகோவல்களில் வரும் ஷபயர்களும் சம்பவங்களும் 
கற்பரனகய. உணரமை மைனிதர்கரளையும் சம்பவங்கரளையும் குறிப்பிடுபரவ அல்ல' என்றை சட்டை 
அடிப்பரடையில் முன்கூட்டிகய விளைக்கம் ஷசகோல்லிக் ஷககோள்வது நடைப்பியல் சித்திரைங்களில் 
இன்றியரமையகோத நிபந்தரனயகோக அரமைவதற்கு மைகோறைகோக, வடுவூரைகோரின் குறிப்ப, கமைனககோ கரத உணரமை 
நிகழ்ச்சிகளின் அடிப்பரடையில் எழுந்த கற்பரன என்பரத உணர்த்துகிறைது. மைர்மைங்களும் துப்பறிதலும் 
நிரறைந்த இந்த நகோவலில் வகோசகர் மைனரத ஈர்க்கும் சம்பவங்கள் பல ரகயகோளைப்பட்டிருக்கின்றைன. 
உணர்ச்சிகளின் உச்ச நிரலரயத் ஷதகோடும் சம்பவங்களுக்கும் குரறைவில்ரல. பல 
அல்லல்களுக்குட்படும் கமைனககோ, ஒரு முஸ்லிம் ஷபணணின் உதவியினகோல் தன் கணவரன மீணடும் 
அரடைவது லட்சிய கரத மைகோந்தர்களின் ஷசயலின் விரளைவகோக அரமைகிறைது. தமிழ்நகோட்டின் பல்கவறு 
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நகரைங்களின் சமைககோலச் சூழ் நிரல 1920 களில் எழுதப்பட்டை இந்த நகோவலில் தத்ரபமைகோக விளைங்குகிறைது. 

வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் நகோவல்களில் கமைனககோரவ அடுத்து மிகப் பிரைசித்தி ஷபற்றைது கும்பகககோணம் 
வக்கீல் அல்லது திகம்பரை சகோமியகோர் என்பது. பல மைர்மைங்களும், திடுக்கிடும் சம்பவங்களும் நிரறைந்த இந்த
நகோவலில் தஞ்ரசப் பிரைகோந்தியத்தில் அன்று நிலவிய சூழ்நிரல வருணிக்கப்படுகிறைது. கரதயின் 
ஆரைம்பகமை பின்வருமைகோறு அரமைந்திருக்கிறைது:

'திருக்கணணமைங்ரக' என்னும் சிற்றுர் தஞ்ரச ஜில்லகோவிலுள்ளை மிக்க இரைமைணியமைகோன ஒரு ஸ்தலம். 
அவ்வூரில் எக்ககோலத்திலும் ஓயகோது குயிலினங்கள் தமைது தீங்குரைலமுரதச் ஷசகோரிந்து ஷககோஞ்சிக் குலகோவிக் 
குதூகலமைகோக வதிந்த ஷதன்னஞ்கசகோரலகளுக்கிரடையில், அச்சிற்றுரின் கவளைகோளைரைது ஷதரு 
அரமைந்திருந்தது. அத்ஷதருவினிரடையிலிருந்த ஒரு ஷபருத்த மைச்சு வீட்டின் கூடைத்தில் முப்பத்ரதந்து 
வயதுள்ளை ஒரு ஸ்திரீ ஷதன்னங்கீற்று முரடைந்து ஷககோணடிருந்தகோள். அவளைது ரககள் எவ்வளைவு 
சுறுசுறுப்பகோக கவரல ஷசய்து ஷககோணடிருந்தனகவகோ அவ்வளைவு சுறுசுறுப்பகோககவ அவளைது வகோயிலிருந்து 
ஷசகோற்களும் ஷவளிப்பட்டு பக்கத்து அரறையில் வகோரழப் பூரவ அரிவகோள்மைரணயில் ரவத்து நறுக்கிக் 
ஷககோணடிருந்த ஒர் அழகிய ஷபணமைணியின் ஷசவிகளில் தகோக்கிக் ஷககோணடிருந்தன.

இவ்வகோறு அழககோக சில ககோட்சிகரளை வருணிக்கும் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் எழுத்திகல வகோசகரரைக் கவரும் 
உத்தி எங்கும் சிறைந்து நிற்கிறைது. 'கல்கிக்கு முன் அவ்வளைவு ஷதளிவுடைனும், அழகுடைனும் வசனம் 
எழுதியவர்கள் வடுவூரைகோரரைத் தவிரை கவறு யகோருமில்ரல என்று ஷசகோல்லி விடைலகோம். தமிழ் வகோசகர்களின் 
நகோடிரயப் பிடித்துப் பகோர்த்து அறிந்து எழுதியவர்களில் ககோலத்தகோல் முதன்ரமையகோனவர் வடுவூர் துரரைசகோமி
ஐயங்ககோர்...' என்பது 
க.நகோ. சுப்பிரைமைணியத்தின் மைதிப்பீடு (படித்திருக்கிறீர்களைகோ?-2).

வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோரின் ஷசல்வகோக்ரகப் பயன்படுத்தி, குடும்பச் சூழ்நிரலரய ரவத்து, 
ஜேனரைஞ்சகமைகோன நகோவல்கரளை எழுதியவர் ரவ.மு. கககோரதநகோயகி அம்மைகோள்.

        நன்றி: தமிழ் நகோவலின் கதகோற்றைமும் வளைர்ச்சியும் 
        - சிட்டி, சிவபகோதசுந்தரைம்.
-------------
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தமிழ்த் திரரையில்... முதல் நகோவல்

பரைகோணக் கரதகளும், இதிககோசக் கரதகளும், ரைகோஜேகோ ரைகோணிக் கரதகளும் படைமைகோக எடுக்கப்பட்டை தமிழ்த் 
திரரையின் ஷதகோடைக்க ககோலத்தில்... முதன்முதலகோக நகோவரல அடிப்பரடையகோகக் ஷககோணடு எடுக்கப்பட்டை 
படைம் கமைனககோ.

அந்நகோளின் பகழ் பூத்த எழுத்தகோளைர் வடுவூர் துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் எழுதிய நகோவல் இது.

திரரைப்படைமைகோக எடுக்கப்படுவதற்கு முன்ப கமைனககோ நகோவல், நகோடைகமைகோகவும் வடிவரமைக்கப்பட்டு பல 
தடைரவ கமைரடைகயறி பகழ் ஷபற்றைது. அப்கபகோது, நடிகர் 
எம்.கக. ரைகோதகோவின் தந்ரதயகோர் எம். கந்தசகோமி முதலியகோர், கமைனககோ நகோடைகத்திற்கு வசனம் எழுதினகோர் 
(டி.கக. சணமுகம் சகககோதரைர்கள்தகோன் இந்நகோடைகத்ரதத் தயகோரித்து வழங்கியவர்கள்).

1935-இல் கமைனககோ நகோவரலப் படைமைகோக்கிய ஷபகோழுது அதில் டி.கக. பகவதி, டி.கக. சணமுகம், என்.எஸ். 
கிருஷ்ணன், டி.கக. சங்கரைன், எஸ்.வி. சகஸ்ரைநகோமைம், கக.ஆர். ரைகோமைசகோமி, ரடைன். சிவதகோணு ஆகிகயகோர் 
நடித்தனர். இவர்கள் அரனவருக்கும் இதுகவ முதல் படைம் என்பதும் குறிப்பிடைத் தக்க ஷசய்தி. எம்.எஸ். 
விஜேயகோ, கக.டி. ருக்மைணி ஆகிகயகோரும் நடித்த இப்படைத்ரத இரைகோஜேகோ சகோணகடைகோ இயக்கினகோர். பகோரைதியகோரின்
பகோடைல் முதன் முதலகோக ஒலித்த படைம் என்றை வரைலகோற்றுப் ஷபருரமையும் கமைனககோ படைத்ரதகய கசருகிறைது.

        நன்றி - பதிப்பத் ஷதகோழில் உலகம், ஜேஜூரல 2004
---------------------
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வஸந்த கககோகிலம்

அங்கம் 1 ககோட்சி 1

இடைம்: மைங்களைபரியில் ஒரு வீதி. 
மைகோதவரைகோயருரடைய மைகோளிரக எதிரில் ககோணப்படுகின்றைது.

ஷபகோழுது இரைவு ஏழரரை மைணி சமையம்.

கஸகோகமைசன் : (மைகோதவரைகோயருரடைய மைகோளிரகயின் வகோசலில் நின்று ஷககோணடு தனக்குள்) 
கஸகோகமைசகோ! நீ எவ்வளைவு ககவல நிரலரமைக்கு வந்துவிட்டைகோய் மைகோதவரைகோயர் ஷபருத்த தனவந்தரைகோய் 
இருந்த ககோலத்தில் நீ எப்படி இருந்தகோய்! ஆககோ! என்ன கபகோஜேனம் என்ன பரிபக்குவ பதகோர்த்தங்கள்! என்ன 
உபசரைரண! என்ன தகோம்பூலம்! இந்த மைகோளிரகக்கு வரும் விருந்தினர் எத்தரன கபர் எல்லகோம் கனகவகோ 
நிரனகவகோஷவன்று நிரனக்கும்படி ஒழிந்து கபகோய்விட்டைனகவ! நகோன் கககோயிற் ககோரளைரயப் கபகோல, 
மூக்கின் வழியகோக ஷநய்யும், பருக்ரகயும் வரும் வரரையில் உணடு, மைகதகோன்மைத்தனகோய் இந்தத் 
திணரணயில் உள்ளை திணடில் ஒய்யகோரைமைகோய் சகோய்ந்தும் படுத்தும் பரைணடிருந்த நகோட்கள் இனித் திரும்பி 
வருகமைகோ? அப்ஷபகோழுது எனக்கு என்ன குரறைவகோயிருந்தது? பசியும் மைனக் குரறையுகமை குரறைவகோய் 
இருந்தன. இப்ஷபகோழுது என் கதி எப்படி இருக்கிறைது? ஒரு ஷநல் எவ்விடைத்தில் அகப்படுகமைகோ என்று நகோள்
முழுதும் அரலந்து திரியும் பறைரவரயப் கபகோல, எவன் கபகோஜேனத்திற்கு அரழப்பகோன். எப்படி ஒரு 
கவரளை கழியும் என்பகத நிரனவகோகவும், பசிகய நீங்ககோத் துரணவனகோகவும் ஷபற்று வருந்தி 
அரலகிகறைன். என்ன ஷசய்கிறைது எல்லகோம் ககோல வித்தியகோசம் என்னுரடைய ஆப்தமித்திரைரைகோகிய 
மைகோதவரைகோயருரடைய ஷசல்வம் எல்லகோம் எவ்விதம் குரறைந்த கபகோதிலும், அவரிடைத்தில் எனக்குள்ளை 
அன்பம், ஆரசயும் நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் அதிகரித்துக் ஷககோணகடை வருகின்றைன எந்நன்றி 
ஷககோன்றைவர்க்கும் உய்யும் வழி உணடு. ஷசய்ந் நன்றி ஷககோன்றை அந்தப் பகோவத்ரதத் ஷதகோரலப்பதற்கு வழி 
ஏது? என் நணபரிடைத்தில் கபகோய் அவருக்கு ஆறுதல் ஷசகோல்லுகிகறைன். அவர் குடும்ப ஷதய்வங்களுக்குப் 
பூரஜே ஷசய்யும் சமையமைகோய் இருக்கலகோம் (உள்களை நுரழகின்றைகோன்),

(மைகோதவரைகோயரும், கககோமைளைவும் பூரஜேத்தட்டு முதலியவற்ரறை எடுத்துக் ஷககோணடு வருகின்றைனர்).

கதவகோரைம்: கதசிககதகோடி - ரபகம் 

மைகோத :

(1) வீடைலகோல வகோயிலகோய் விழுமியகோர்க ணின்கழற் 
பகோடைலகோல வகோயிலகோய் பரைவநின்றை பணடைகன!
ககோடைலகோல வகோயிலகோய் கபகோலிநீள் கடிம்மைதிட் 
கூடைலகோல வகோயிலகோய் குலகோயஷதன்ன ஷககோள்ரககய!

(2) பட்டிரசந்த கமைனியகோள் பகோரவயகோகளைகோர் பகோகமைகோ
ஷயகோட்டிரசந்த தன்றியும் முச்சியகோ ஷளைகோருத்தியகோக் 
ஷககோட்டிரசந்த வகோடைலகோய்க் கூடைலகோல வகோயிலகோ 
ஷயட்டிரசந்த மூர்த்தியகோ யிருந்தவகோறி ஷதன்ரனகயகோ!

மைகோத: (ஷபருமூச்சுவிட்டு) ஆககோ! என்ன ககோலவித்தியகோசம்! என்னுரடைய உன்னத திரசயில் நகோன் ஷககோடுத்த 
பலி பிணடைத்ரத எத்தரனகயகோ ககோகங்களும், அன்னங்களும், மைற்றைப் பறைரவகளும் என் மைகோளிரக 
வகோசலில் வந்து நிரறைந்து வகோறிக் ஷககோணடு கபகோய்க் குதுகலமைகோகத் தின்றைன. இப்ஷபகோழுது நகோன் 

14



அர்ப்பணம் ஷசய்வது பல்லில் இருக்கும் எறும்பகளுக்கும் கபகோதகோமைல் அவ்வளைவு அற்பமைகோய்ப் 
கபகோய்விட்டைகத! ஈசுவரைகோ இதுவும் உன் அருகளைகோ (கீகழ உட்ககோருகிறைகோர்)
கஸகோகமை : ஸ்வகோமி! நமைஸ்ககோரைம்!

மைகோத: மைங்களைம் உணடைகோகட்டும். மித்திரை ரைத்தினகமை! வகோ; உட்ககோர்.

கஸகோகமை: ஆக்ரஞை, (உட்ககோருகிறைகோன். மைகோதவரைகோயர் ஏகதகோ கயகோசரன ஷசய்கிறைகோர்) என்ன கயகோசரன 
ஷசய்கிறீர்கள்?

மைகோத: மித்திரைகோ!

விருத்தம் : சங்கரைகோபரைணம்

என்ஷனன வுரரைப்கப னன்பகோ! இன்ரமையின் ஷககோடுரமைதன்ரன 
முன்னுளை பகரழ நட்ரப ஷமைகோழிகளின் மைதிப்ரப நீக்கும் 
உன்னினு முடைரலத் தீய்க்கு ஷமைகோணரமையு மிளைரமை கபகோக்கும் 
அன்ரனயும் பரகரமை ஷககோள்ளும்; அலகிலகோச் சிறுரமை நல்கும்.

துக்கத்ரத அடுத்தகோற்கபகோலத் ஷதகோடைர்ந்து வரும் சந்கதகோஷம், இரைவிற்குப் பின் சூரியப் பிரைககோசம் 
உணடைகோகி அரத ஓட்டுவரதப் கபகோல் இருக்கிறைது. ஆனகோல், ஷசல்வத்தில் இருந்து தரித்திரை நிரலரமைரய
அரடைபவன், பகோர்ரவக்கு மைனிதரனப் கபகோல் இருந்த கபகோதிலும் அவன் நரடைப் பிணகமை ஒழிய 
கவறில்ரல. இந்நிரலரமைரயக் ககோட்டிலும் ஷககோடியது கவறு என்ன இருக்கிறைது!

கஸகோகமை : அப்படியகோனகோல் தரித்திரை நிரலரமையில் இருப்பவர்கள் யகோவரும் உயிரரை விட்டு விடை 
கவணடும் என்றைகோ நிரனக்கிறீர்கள்?

மைகோத: என் விருப்பத்தின்படிக் ககோரியம் நடைப்பதகோய் இருந்தகோல், இவ்விதம் உயிர் வகோழ்தரலக் ககோட்டிலும், 
உயிரரைத் துறைப்பரதகய உத்தமைமைகோகக் ஷககோள்கவன். பிரைகோணரன விடுவது ஷசகோற்பக் கஷ்டைகமையகோகும். 
தரித்திரைனகோய் இருப்பது ஆயுட்ககோலம் முழுதும் ஒழியகோ கவதரனரயத் தரைக் கூடியதல்லகவகோ

கஸகோகமை : ஸ்வகோமீ!

விருத்தம்: கதகோடி

உயிரினு மைரிய நணபீர்! உருகிநீர் வகோனங் ககோணகோப் 
பயிரினு மைதிகம் வகோடிப் பரிபவ முறுத ஷலன்கனகோ? 
ஷசயிரிரன யரடையகோ நன்ரமைச் ஷசல்வகமை நிதிக்கு கமைலகோம்; 
துயரிரன விடுப்பீர் ககோனத் துடித்தகன னினிய அன்பீர்!

நீங்கள் இரதப் பற்றி ஏன் கவரலப்படுகிறீர்கள்? நீங்கள் ஏழ்ரமை நிரலரமைரய அரடைந்ததினகோகலகய 
உங்களுக்குத் தகோழ்ரமையும் இகழ்ச்சியும் உணடைகோய் விடுகமைகோ? நணபர்களுக்கும் இல்ரல என்று வந்த 
யகோசகர்களுக்கும் வகோறி வகோறிக் ஷககோடுத்து, ஐசுவரியத்ரத எல்லகோம் இழந்ததினகோல் உங்களுரடைய கீர்த்தி 
அதிகரித்தகத ஒழிய அதனகோல் உங்களுக்கு யகோஷதகோரு மைகோனஹைகோனியும் உணடைகோக வில்ரல. சந்திரைன் 
கதய்ந்து, கதய்ந்து, அற்பத்திலும் அற்பமைகோய்த் கதகோன்றும் சமையமைகோகி மூன்றைகோம் பிரறையில்தகோகன அது 
மிகவும் கநத்திரைகோனந்தமைகோய்க் ககோணப்படுகிறைது.
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மைகோத: நணபகோ என்னுரடைய ஷசகோந்த உபகயகோகத்திற்கு ஐசுவரியம் இல்ரல என்று நகோன் சிறிதும் 
விசனிக்கவில்ரல.

விருத்தம்: கமைகோகனம்

கருப்ரபக்குள் முட்ரடைக்கும் கல்லினுள் கதரரைக்கும் 
விருப்பற் றைமுதளிக்கு ஷமைய்யன்-உருப்ஷபற்றைகோல்
ஊடைடி வளைர்க்ககோகனகோ? ஓஷகடுவகோ யன்னகோய்! ககள் 
வகோட்டை முனக்ககன் மைகிழ்.

என்று யகோவரைகோலும் ஸ்கதகோத்திரைம் ஷசய்யப் ஷபற்றை ஸர்கவசுவரைனுரடைய மைகிரமைரய நீ அறிய 
மைகோட்டைகோயகோ? நகோம் பத்து மைகோத ககோலம் அன்ரனயின் வயிற்றில் இருந்கதகோகமை; அப்ஷபகோழுது நமைக்குத் 
கதரவயகோன ஆககோரைத்ரதயும், பிறைவற்ரறையும் சமையம் பகோர்த்துக் ஷககோடுத்துக் ககோப்பகோற்றியது யகோர்? பிறைகு 
நகோம் குழவியகோய் இருந்கதகோம்; குழந்ரதக்குப் பல் இல்ரலகய. அதன் வகோய் பஷ்பத்திலும் மிருதுவகோனது 
அல்லவகோ. அதற்குத் தகுந்த உணரவச் கசகரைம் ஷசய்து, சுலபமைகோக ஊட்டுவிக்க கவணடும் என்று கவரல 
ஷககோணடு, அன்ரனயின் கதகத்தில் மிருதுவகோன ஓரிடைத்தில் கதக ஆகரைகோக்கியமைகோன பகோரல உணடைகோக்கி 
ரவப்பவன் யகோர்? நம்முரடைய கவணடுகககோள் இல்லகோமைகல நம்ரமைப் பற்றி இவ்வளைவு கவரலப்பட்டு, 
நம்ரமைக் ககோப்பகோற்றிய ஸர்கவசுவரைன் நகோம் ஷபரியவர்களைகோய் விட்டைவுடைன் நம்ரமை மைறைந்து விடுவகோன் 
என்று நிரனக்கிறைகோயகோ? ஆரகயகோல் நகோன் என் ஷசகோந்த விஷயத்ரதப் பற்றிச் சிறிதும் 
கவரலப்படைவில்ரல. முன் கபகோலகவ அகநகருக்கு உதவி ஷசய்து பல ஆன்மைகோக்களுக்கும் ஆனந்தத்ரத 
உணடைகோக்கக் கூடிய நிரலரமையில் நகோன் இல்லகோதகத என்னுரடைய விஸன ககோரைணம். இதற்கு முன் 
கும்பல் கும்பலகோக வந்து ஷககோணடிருந்த விருந்தினர், இப்கபகோது இந்த மைகோளிரகரயத் கதடி வரைகோமைல் 
இருப்பகத எனக்குப் ஷபரிதும் கவதரனரய உணடைகோக்குகிறைது. கதன் வற்றி உலர்ந்து கபகோன மைலரரை 
நன்றி ஷகட்டை வணடுகள் எப்படித் கதடிப் கபகோவதில்ரலகயகோ அப்படிகய முடிந்தது என்னுரடைய 
நணபரின் அன்பம்.

கஸகோகமை : இப்ஷபகோழுது தகோஷனன்ன? அவர்கள் இங்கு வரை மைகோட்கடைகோம் என்கிறைகோர்களைகோ? நீங்கள் 
கபகோஜேனம் அளிப்பதகோய் இருந்தகோல் முதல் பந்திக்குத் தயகோரைகோக வந்து விடுவகோர்கள். அரதப் பற்றி நீங்கள் 
சந்கதகித்தகல கதரவயில்ரல. மைகோடு கமைய்ப்பவன் பதிது பதிதகோன பல், பூணடுகளின் கபரில் மைகோடுகரளை 
கமைய விட்டுக் ஷககோணகடை கபகோவரதப் கபகோல, இவர்களும் பசுரமையகோய் இருக்கும் இடைத்திகலகய 
தங்கள் மைனத்ரதச் ஷசலுத்திச் ஷசல்கிறைகோர்கள். இலகோபம் இல்லகோத ககோரியத்ரத யகோர் தகோம் ஷசய்வகோர்கள்? 
இதில் என்ன குற்றைம்?

மைகோத: ஆம்! உணரமை தகோன்; இலகோபத்திலும், சுய நலத்திலுகமை கணணும் கருத்துமைகோய் இருப்பவருக்கு 
உற்றைகோர், ஷபற்றைகோர், அன்பினர், பரகவர் என்னும் கபதஷமைப்படி உணடைகோகும்! கல்லினும் அல்ல 
எஃகினுங் கடிய அவர் மைனது எவ்விதமைகோன பற்றினகோலும் இளைகுகமைகோ? ஒரு நகோளும் இல்ரல.

கஸகோகமை : அவர்கள் விஷயத்தில் நம்முரடைய ஷபகோருட்கரளைச் ஷசலவழித்தது கபகோதகோஷதன்று இவ்விதம் 
நம்முரடைய ஷபகோழுரதயும் அவர்கரளைப் பற்றி நிரனப்பதில் வீணகோக்குவகோகனன். ஷககோட்டிக் ஷககோட்டி 
அளைந்தகோலும் குறுணி பதக்ககோகுகமைகோ? தினந் தினம் இரதப் பற்றி ஓயகோமைல் வருந்தி மைனத்ரத ஏன் 
வரதத்துக் ஷககோள்ளுகிறீர்கள்?

மைகோத : ஆஹைகோ என்ன ஷசய்கவன்? 
(சிவகலகோக நகோதரனக்கணடு' என்றை பட்டின் வர்ணஷமைட்டு) 

ஷசஞ்சுருட்டி – ரபகம்
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ப. இதுகவகோ நின் கசகோதரன? 
இன்னம் ஏன் இக்ஷககோடுரமை? ஈசகோ!
அ. விதிவயம் இதுவகோகமைகோ? - பவ
விரதகள் அளித்த பயனகோகுகமைகோ? (இது)
ச. பணகமை ஷதய்வம் பகோழுமுலகில்; பகோதகங்கரளைச் ஷசய்யும்;
பிணகமை தனமில்லகோமைல், ஏகனகோ பிறைந்கத னில்லகோதவன். (இது)
2. இல்லகோன் முகமில்லகோன் முதல் எவரும் விரும்பிப்பகோரைகோர்;
ஷசகோல்லகோர் ஷமைகோழி; விலகி நடைப்பகோர், 
ஷபகோல்லகோத விஷஷமைனகவ ஷவறுப்பர். (இது) 

விசனம் ஷநருப்ரபப் கபகோல என் மைனத்ரத கவக ரவத்து என்ரன வரதக்கிறைகத ஒழிய, என் கதகத்ரத 
எரித்துச் சகோம்பலகோக்ககோமைல் இருக்கிறைகத! கச! தரித்திரைக் ஷககோடுரமையினும் ஷககோடிது கவஷறைகோன்றுகமை 
இல்ரல. நம்மிடைத்தில் பரைமை ப்ரீதி ஷககோணடைவர்கரளைப் கபகோல் நடித்தவர்கள் எல்கலகோரும் இப்ஷபகோழுது 
நம்ரமை அவமைதித்து ஏளைனம் ஷசய்வரதக் ககோண, மைனிதனுக்கு உணரமையில் ஒரு கயகோக்கியரதயும் 
இல்ரல என்பதும், ஷபருரமையும் சிறுரமையும் ஷசல்வத்தினகோகலகய ஏற்படுகிறைது என்பதும் நன்றைகோய் 
விளைங்குகிறைது. மைனிதர்களுரடைய குணம் எப்படி இருக்கிறைது? ஒருவன் தனவந்தனகோய் இருந்தகோல் 
அவரனப் பகோர்த்துப் பிறைர் ஷபகோறைகோரமை அரடைந்து வயிற்ஷறைரிச்சல் ஷககோள்வது; அவன் ஏரழயகோய் 
விட்டைகோல் அவரனப் பகோர்த்து ஏளைனம் ஷசய்வது. அதிருக்கட்டும், தயவு ஷசய்து இந்தப் பலி பிணடைத்ரத 
எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோய் முச்சந்தியில் ரவத்து விட்டு வகோ.

கஸகோகமை : ஸ்வகோமி! நகோன் கபகோக மைகோட்கடைன்.

மைகோத: (பன்சிரிப்படைன்) ஒரு நகோளும் இப்படிச் ஷசகோல்ல மைகோட்டைகோகய! இன்ரறைய தினம் ஏன் இப்படிச் 
ஷசகோல்லுகிறைகோய்?

கஸகோகமை : 

இல்ரலகயகோ பவியில் ஷதய்வ மிதுவரரை நீவிர் பகோழுங் 
கல்ரலகயகோ ஷதகோழுதீர்? ஷசய்த ககோரியம் விழலுக் கீத்த 
தில்ரலகயகோ? கடைவுள் ஷசய்தி யிங்ஙணமைகோக, மைகோந்தர் 
பல்லிகயகோ ரைகோதல் சகோலப் பதுரமைகயகோ! விடுப்பீர் யகோவும்

இதனகோல் என்ன பலன். நீங்கள் எவ்வளைகவகோ ககோலமைகோகத் ஷதய்வங்கரளை ஆரைகோதரன ஷசய்து 
ஷககோணடிருக்கிறீர்ககளை, அரவகள் உங்களுக்கு என்ன நன்ரமை ஷசய்தன? மைனிதருக்கு நன்றி 
இல்ரலஷயன்று ஷசகோன்கனகோகமை. ஷதய்வங்களுக்கக நன்றி இல்லகோத ஷபகோழுது, மைனிதர் விஷயம் ஒரு 
ஷபகோருட்டைகோ? ஷதய்வங்கரளை ஆரைகோதிப்பது விழலுக்கு இரறைத்த நீகரை ஒழிய கவறு இல்ரல.

மைகோத : அப்பகோ கஸகோகமைசகோ ஷதய்வங்கரளைத் தூஷிக்ககோகத! நமைக்குத் துன்பம் உணடைகோவதற்கு நகோகமை 
ககோரைணமின்றி அது ஷதய்வத்தின் குற்றைமைன்று. நகோம் நன்ரமை ஷசய்தகோல் நன்ரமைரயப் ஷபறுகிகறைகோம். தீரமை 
ஷசய்தகோல் தீரமைரயகய ரகம்மைகோறைகோய்ப் ஷபறுகிகறைகோம். ஷதய்வத்ரத ஆரைகோதிப்பது வீணகோகுஷமைன்று 
நிரனயகோகத. மைகோரைடித்த கூலி மைடிகமைகல என்பகோர்ககளை அவ்விதம் இதில் நகோம் உடைகன பலரன 
விரும்பலகோகமைகோ? அரைசன் அன்று தரும்! ஷதய்வம் நின்று தரும். நமைக்கு எது நன்ரமைகயகோ அது கடைவுளுக்கு 
நன்றைகோய்த் ஷதரியும். அவர் அரத அவசியம் ஷசய்வகோர். கநரைமைகோகிறைது. இருள் அதிகமைகோகச் சூழ்கிறைது. 
சக்கிரைம் கபகோய் விட்டு வந்து விடு.

கஸகோகமை : இந்த இருளில் ஷவளியில் கபகோக எனக்கு மிகவும் அச்சமைகோக இருக்கிறைது. ஊரில் துஷ்டைர்களும், 
துன்மைகோர்க்கர்களும், திருடைர்களும் அதிகரித்து விட்டைனர். இப்ஷபகோழுது அவர்கள் அரலந்து திரியும் 
சமையம். நகோன் இந்த இருளில் ஷவளியில் கபகோகவனகோகில் கதரரைக்ககோகக் ககோத்துக் ஷககோணடிருந்த பகோம்பின் 
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வகோயில் வந்து விழுந்த சுணஷடைலிரயப் கபகோல நகோன் துன்பப்படை கவணடி வரும்.

மைகோத : சரி. அப்படியகோனகோல் ஷககோஞ்ச கநரைம் உட்ககோர் ஷஜேபம் ஷசய்து விட்டு நகோனும் வருகிகறைன். இரைணடு 
கபருமைகோய்ப் கபகோகலகோம். 

கஸகோகமை : அப்படிகய!
(இருவரும் ஒரு பக்கமைகோய் கபகோகிறைகோர்கள்.)
(அந்தத் ஷதருவில் வஸந்தகஸரன முன்னகோல் ஓடி வரை, அவரளைத் துரைத்தியவணணம் வீரைகஸனனும், 
அவன் கதகோழனும் கசவகனும் வருகின்றைனர்.)

வீரை: அடி வஸந்தகஸரன! ஓடைகோகத! நில் நில்.

கதகோழ: வஸந்தகஸரன ஏன் இந்தப் பகோடுபட்டு ஓடுகிறைகோய்! இப்படி ஓடை உனக்கு நகோணம் இல்ரலயகோ? 
பரைத நகோட்டியத்தில் அழககோய் உபகயகோகப்படுத்த கவணடிய உன்னுரடைய பகோதங்கரளை ஏன் இப்படி 
வரதத்துக் ஷககோள்கிறைகோய்? கவடைனகோல் துரைத்தப்படும் மைகோன் நகோற்பறைங்கரளையும் பகோர்த்துப் பயந்து மைருணடு 
ஓடுவரதப் கபகோலச் ஷசல்கின்றைகோகய! நில் நில்! பயப்படைகோகத.

வீரை : ஆஹைகோ ஒவ்ஷவகோரு அடியிலும் தடுமைகோறி விழுகிறைகோகய! ஐகயகோ பகோவம்! ஏன் உனக்கு இவ்வளைவு 
சிரைமைம்? நகோன் கபயகோ? பூதமைகோ? என்ரனக் கணடு ஏன் இவ்விதம் அஞ்சிகயகோடை கவணடும். நகோன் உன்ரனத்
தின்று விடுகவனகோ? உன் கபரில் நகோன் ஷககோணடை கமைகோகத்தினகோல் அல்லகவகோ இவ்விதம் வருகிகறைன். உன் 
நிரனவினகோல் என் மைனம் தணலகோய் எரிய, அனலில் இடைப் பட்டை பலகோரலப் கபகோல என்கதகம் முழுதும் 
கருகுகிறைகத! அடி வஸந்தகஸனகோ ஓடினது கபகோதும். நில்! நில்!

கசவன் : அடியகோத்கத! என்னமைகோ ஓடியகோறைகோங்ககறைன் பய மைவ! ஏகுட்டி! எம்பிட்டு துரைந்தகோன் ஓடிகன! 
ஒன்ரன உட்டுடுவகோங்கன்னு ஷநரனக்ககோகத! ஏன் ஷசகோம்மைகோ ஓட்கறை நில்லு! நில்லு! வீணகோக் ஷகட்டுப் 
கபகோவகோகத!

வீரை: அடி சுந்தரி இப்படி ஓடினகோல் பஷ்பத்திலும் ஷமைல்லிய உன்னுரடைய பகோதங்கள் எப்படி வருந்தகோ! 
உன்ரனகய நிரனந்து உருகும் ககோதரல ஷவறுத்து விலக்கி ஏன் இப்படி ஓடுகிறைகோய்? பகலிகலகோ எனக்கு 
நித்திரரைகய இல்லகோமைற் ஷசய்து விட்டைகோய். இரைவிகலகோ என் கணணில் படைகோமைல் தப்பித்துக் ஷககோள்கிறைகோய். 
என்ரறைக்கும் உன் தந்திரைம் பலிக்கும் என்று நிரனக்ககோகத! என்னிடைத்தில் நீ ஒருககோலும் தப்ப மைகோட்டைகோய். 
இரைகோவணன் ரகயில் திஷரைளைபதி அகப்பட்டுக் ஷககோணடைது கபகோல நீ எப்படியும் என்னிடைத்தில் 
அகப்பட்டுக் ஷககோள்வகோய். ஏன் வீண முயற்சி ஷசய்கிறைகோய்?

கதகோழ : கருடைரனக் கணடை நகோகம் ஓடி ஒளிவரதப் கபகோல இப்படி ஏன் ஷபருத்த அச்சத்ரத அரடைய 
கவணடும்? கரும்பத் தின்னக் கூலி ககட்பகோரும் உணகடைகோ? இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனர் இச்சிக்கும் 
பகோக்கியம் யகோருக்ககோயினும் எளிதில் கிரடைக்கக் கூடியதகோ? உனக்கு என்ன ரபத்தியமைகோ? நீ படித்தவள் 
அல்லவகோ? நன்றைகோய் கயகோசித்துப் பகோர் ஓடினது கபகோதும்.

வீரை : கீசகரனக் கணடு சகோவித்ரி ஒடுவரதப் கபகோல நீ எவ்வளைவுதகோன் ஓடிய கபகோதிலும் சுபத்திரைகோ 
கதவியின் கபரில் அநுமைகோன் பகோய்ந்து பிடித்துக் ஷககோணடைரதப் கபகோல நகோன் உன்ரன இகதகோ பிடித்துக் 
ஷககோள்கிகறைன் பகோர்.

வஸந்தகஸரன : (தனக்குள்) ஐகயகோ! இப்படி எவ்வளைவு துரைந்தகோன் ஓடுகவன். இந்தச் சணடைகோளைர்கள் 
விடைகோமைல் துரைத்திக் ஷககோணடு வருகிறைகோர்ககளை! என்னுடைன் ஓடி வந்த பணிப் ஷபணகரளைக் கூடைக் 
ககோகணகன! அடி மைல்லிககோ! அடி வத்சலகோ! எங்கக கபகோய் விட்டீர்கள்? நகோன் இகதகோ இருக்கின்கறைன்; ஒடி 
வகோருங்கள்; ஒடி வகோருங்கள்.
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வீரை : அகடை நணபகோ அவள் யகோகரைகோ ஆட்கரளை உதவிக்கு அரழக்கிறைகோள்! நகோம் என்னடைகோ ஷசய்கிறைது?

கதகோழ : பயப்படை கவணடைகோம். நகோனிருக்கிகறைன்.

வஸ : அடி மைல்லிககோ! எங்கக மைகோயமைகோய் மைரறைந்து விட்டீர்கள்?

கதகோழ : நல்ல பத்திசகோலி! தன் பணிப்ஷபணகரளை யல்லவகோ கூப்பிடுகிறைகோள்.

வீரை : அப்படியகோ! நல்லகவரளை தகோன்; நகோன் நூறு மைனிதரரை அடிக்கக் கூடிய வீரைன் அல்லவகோ? அதனகோல் 
தகோகன நகோன் பிறைந்த ஷபகோழுகத எனக்கு வீரைகஸனன் என்று ஷபயர் ஷககோடுத்தகோர்கள். இந்த ஸ்திரீகள் 
என்ரன என்ன ஷசய்யக் கூடும்? வரைட்டும் ஒரு ரக பகோர்க்கிகறைன்.

வஸ : (ரககரளைப் பிரசந்து ஷககோணடு) ஐகயகோ! என் பணிப் ஷபணகளில் ஒருத்தியகோயினும் வரைக் 
ககோகணகன என் ஷசய்கவன்! இன்னமும் ஓடித்தகோன் தப்ப கவணடும். (ஓடுகிறைகோள்.)

வீரை : நீ எங்கு ஓடினகோலும் உன்ரன நகோன் விடைப் கபகோகிறைதில்ரல. 

வஸ : ஷபரிய மைனிதர்ககளை! நகோன் சக்தி இல்லகோத அபரல ஸ்திரீ என்ரன ஏன் இப்படி 
உபத்திரைவிக்கிறீர்கள்?

வீரை : உன்ரன நகோன் ஷககோல்ல நிரனக்கவில்ரல. சுகமைகோய் என்னுடைன் வகோழலகோம். ஏன் பயந்து ஓடுகிறைகோய்?

கதகோழ : ஓடுவது உன்னுரடைய குற்றைமைல்லவகோ? உன்ரன நகோங்கள் ஓடைச் ஷசகோன்கனகோமைகோ?

வஸ : (தனக்குள்) என்ன நற்குணமைப்பகோ! இவர்களுரடைய உபசகோரை வகோர்த்ரதககளை இவ்வளைவு 
பயங்கரைமைகோய் இருக்கின்றைனகவ! இவர்களுக்குக் கககோபம் வந்தகோல் அது எப்படி இருக்குகமைகோ? (அவர்கரளை
கநகோக்கி) ஐயகோ! உங்கரளை கவணடிக் ஷககோள்கிகறைன். தயவு ஷசய்து என்ரன விட்டு விடுங்கள். உங்களுக்கு 
என்னுரடைய ஆபரைணங்கள் கதரவயகோனகோல் இகதகோ யகோவற்ரறையும் ஷககோடுத்து விடுகிகறைன். வகோங்கிக் 
ஷககோணடு கபகோங்கள்.

கதகோழ : கச! உன்னுரடைய ஆபரைணங்கள் எங்களுக்கு எதற்ககோக கவணடும்? பூங்ஷககோடியில் அழககோய் 
மைலர்ந்திருக்கும் பஷ்பங்கரளை அழகின் மைகிரமைரய அறியகோத மூடைர்கள் அல்லகவகோ பறிப்பகோர்கள்.

வஸ : அப்படியகோனகோல் உங்களுரடைய கதரவதகோன் என்ன?

வீரை : கபஷ் வழிக்கு வந்தகோயகோ சரி. இகதகோ பகோர், நகோன் யகோரரைப் கபகோல் இருக்கிகறைன்? அந்த மைன்மைதனும் 
அழகில் எனக்கு இரணயகோக மைகோட்டைகோன். அவ்வளைவு கமைன்ரமை ஷபகோருந்திய நகோன் உன்னுரடைய 
பிரியத்ரதத்தகோன் கவணடுகிகறைன்.

வஸ : அழகு! அழகு கபகோதும், நில்லுங்கள். இது வீண கபச்சு ஒரு நகோளும் என்னிடைத்தில் ஷசல்லகோது.

கதகோழ : அடி வஸந்தகஸரன நீ உன்னுரடைய ஜேகோதிக் கிரைமைத்திற்கு விகரைகோதமைகோக நடைக்கிறைகோகய! கவசியின் 
வீடு பகோல்யர்களுக்குப் பகலிடைம் அல்லகவகோ நீங்கள் பகோட்ரடைக்கு அருகில் படைரும் ஷககோடிக்குச் 
சமைகோனமைகோனவர்கள் உங்களுரடைய கதகமும், பிரியமும் விரலக்கு அகப்படைக் கூடிய ஷபகோருள்கள் 
அல்லகவகோ? நீங்கள் சந்நியகோசிரயயும், ரபத்தியக்ககோரைரனயும், பிரைகோம்மைணரனயும், பரறையரனயும், 
அழகுரடையவரனயும், குரபிரயயும், சிறுவரனயும், கிழவரனயும் ஒகரை விதமைகோன ஆரசகயகோடு 
விரும்பக் கூடியவர்கள் ஆயிற்கறை! அப்படி இருக்க நீ அன்னிய பருஷர் முகம் பகோரைகோத குல ஸ்தீரிரயப் 
கபகோலவும், படி தகோணடைகோப் பத்தினிரயப் கபகோலவும் ஆண வகோரடை அடிக்கக் கூடைகோஷதன்று ஒடுகிறைகோகய!
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வஸ: ஐயகோ! நீர் ஷசகோல்வஷதல்லகோம் உணரமையகோய் இருக்கலகோம். ஆனகோல் ஒரு ஸ்திரீயினுரடைய பிரியத்ரத 
கயகோக்கியரதயினகோல் சம்பகோதித்துக் ஷககோள்ளை கவணடுகமை ஒழிய மிருகத்தின் முரைட்டுத் தன்ரமைரய 
உபகயகோகித்துப் ஷபறை முடியுமைகோ?

வீரை : அகடை உணரமை இன்னஷதன்று நீ அறிந்து ஷககோள்ளைவில்ரல. இந்த கவசி நித்திய தரித்திரைனகோகிய 
மைகோதவரைகோயன் கபரில் கமைகோகம் ஷககோணடிருக்கிறைகோள் என்று நகோன் ககள்விப் பட்கடைன். அவனுரடைய வீடு 
இகதகோ சமீபத்தில் இருக்கிறைது. அதனகோகல தகோன் இவ்வளைவு ரதரியமைகோய்ப் கபசுகிறைகோள். தப்பித்துக் 
ஷககோணடு இந்த வீட்டிற்குள் நுரழந்து ஷககோள்ளைப் கபகோகிறைகோள்; ஜேகோக்கிரைரத.

கதகோழ : (தனக்குள்) மூடைர்களில் இவனுக்குத்தகோன் முதல் தகோம்பூலம் ஷககோடுக்க கவணடும். அவளுக்குத் 
தப்பிப் கபகோகும் வழிரய இவகன ஷசகோல்லிக் ஷககோடுக்கிறைகோன்.

வஸ : (தனக்குள்) ஆஹைகோ! அப்படியகோ என் துரரை மைகோதவரைகோயருரடைய மைகோளிரக இதுவகோ? அவரரை நகோன் 
சந்திக்கும்படி இவர்கள் ஷசய்ததும் நன்ரமை தகோன். இந்த மைகோளிரகக்குள் கபகோகிகறைன்.

வீரை : அகடை நணபகோ எங்கக அவரளைக் ககோகணகோகமை? இந்த இருளில் எப்படி அவரளை அரடையகோளைங் 
கணடுபிடிக்கப் கபகோகிகறைகோம்?

கதகோழ : அவளுரடைய ஆபரைணங்கள் கலீர் கலீஷரைன்று ஒலிப்பதினகோலும், அவளுரடைய உடைம்பில் 
அணிந்து ஷககோணடிருக்கும் பரிமைளை கந்தம், பஷ்பம் முதலியவற்றின் வகோசரனயினகோலும் அறிந்து 
ஷககோள்ளைலகோம்.

வீரை : அவளுரடைய பஷ்பமைகோரலயின் வகோசரனரய மைகோத்திரைம் இந்த இருளில் என் நகோசி முகருகிறைது! 
ஆபரைணங்களின் ஒளி கணணிற்குப் பலப்படைவில்ரலகய! எங்கு கபகோய் விட்டைகோகளைகோ ஷதரியவில்ரலகய.
அவரளை எப்படிக் கணடுபிடிக்கப் கபகோகிகறைகோம்?

வஸ : ஆஹைகோ அப்படியகோ என்னுரடைய மைகோரலரயக் கழற்றி எறிந்து விடுகிகறைன். சப்திக்கும் 
ஆபரைணங்கரளையும் வகோங்கிக் ரகயில் ரவத்துக் ஷககோள்கிகறைன். அதுதகோன் மைகோளிரகயின் கதவு. (கதரவக் 
ரகயகோல் தடைவிப் பகோர்க்கிறைகோள்.) கதவு சகோத்தப் பட்டிருக்கிறைகத! என்ன ஷசய்யப் கபகோகிகறைன் கவறு 
ஏதகோவது வகோசலில் இருக்கிறைகதகோ பகோர்க்கிகறைன்.

மைகோத : (மைகோளிரகக்குள்) கஸகோகமைசகோ ஷஜேபம் ஷசய்தகோய் விட் டைது. நகோனும் அவசியம் வரைத்தகோன் 
கவணடுகமைகோ? நீ கபகோகக் கூடைகோதகோ?

கஸகோகமை : நகோன் உணரமைரய முன்னகமைகய ஷதரிவித்கதகன!

மைகோத : ஆஹைகோ ஈசுவரைகோ என்னுரடைய நிரலரமை இப்படியகோ ஆய்விட்டைது மைற்றை நணபர்தகோம் என்ரன 
அலட்சியமைகோய் ஷசய்து விட்டைதகோக நின்னத்கதன். நீயும் அப்படிகய ஷசய்கிறைகோய். இது உன்னுரடைய 
குற்றைமைல்ல இது தரித்திரை நிரலரமையின் சுபகோவம். தரித்திரைனுரடைய வகோர்த்ரதக்கு மைதிப்கபது? 
பூகலகோகத்தில் அவரன யகோர் மைதிக்கப் கபகோகிறைகோர்கள்? ”இல்லகோரன இல்லகோளும் கவணடைகோள்" என்றைகோல் 
பிறைரரைப் பற்றிச் ஷசகோல்லவும் கவணடுமைகோ இந்தப் பயனற்றை உடைரலச் சுமைந்து பூமிக்குப் பகோரைமைகோய் 
இருத்தரலவிடை, உயிரரை விட்டு விடுவகத உத்தமைம்.

கஸகோகமை : ஸ்வகோமி! நீங்கள் வருத்தப்படை கவணடைகோம். நகோன் இகதகோ கபகோகிகறைன். என்னுடைன்கூடை 
உங்களுரடைய பணிப் ஷபண கககோமைளைகோரவ ஆயினும் அனுப்பங்கள்.

மைகோத : கககோமைளைகோ இவருடைன் கூடைப் கபகோய்விட்டு வகோ.
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கககோமை : உத்தரைவுப்படி ஷசய்கிகறைன்.
(கஸகோகமைசன் ரகயில் ஒரு தடிரய எடுத்துக் ஷககோள்கிறைகோன். மைகோளிரகயின் கதரவத் திறைந்து ரவத்து 
விட்டு இருவரும் ஷவளியில் கபகோகிறைகோர்கள்.)

வஸ : (தனக்குள்) இதுவும் நல்ல அதிர்ஷ்டைந்தகோன். இவர்கள் சமையத்தில் கதரவத் திறைந்து ரவத்தகோர்கள். 
ஷமைதுவகோய் நகோன் உள்களை கபகோகிகறைன்.

( வஸந்தகஸரன மைகோளிரகக்குள்களை கபகோய் விடுகிறைகோள்; கஸகோகமைசனும், கககோமைளைகோவும் இருளில் நடைந்து 
ஷவளியில் கபகோகிறைகோர்கள்.)

கதகோழ : கபகோங்கள் கபகோங்கள் நிற்க கவணடைகோம்.

வீரை : (கதடுகிறைகோன்) எந்த இடைத்திலும் ககோகணகோகமை ஆஹைகோ இகதகோ அகப்பட்டைகோள் (இருளில் கதகோழரனக் 
கட்டிக் ஷககோள்கிறைகோன்.)

கதகோழ : அடைடைகோ! எவ்வளைவு சகோமைர்த்தியமைகோய் என்ரனப் பிடித்துக் ஷககோணடீர்கள். விட்டு விடுங்கள். விட்டு
விடுங்கள். என்ரனப் பிடித்த மைகோதிரி வஸந்தகஸரனரயக் கட்டிப் பிடித்திருந்தகோல், அவளுரடைய உயிர் 
கபகோயிருக்கும் கபகோதும் முதலில் என்ரன விடுங்கள்.

வீரை : அப்படியகோனகோல் கபகோ அப்பகோல். இது யகோர்? அகப்பட்டைகோள்! அகப்பட்டைகோள்! இகதகோ அகப்பட்டைகோள்! 
(கசவகரனப் பிடித்துக் ஷககோள்கிறைகோன்.)

கசவ : ஐகயகோ! எசமைகோங்ககளை! என்ரனல்ல கட்டிக்கிட்டீங்க இது என்னகோங்கிகறைன் ஷவக்கக் ககடு! 
உடுங்க, உடுங்க, நசுக்ககோதிங்க, ஐகயகோ ஷசத்கதன்! 

வீரை : அடைடைகோ! நீயகோ கபகோ; (விட்டு விடுகிறைகோன்) இப்படித் தகோகன கபகோனகோள் எங்கக கபகோயிருப்பகோள்? 
ஆஹைகோ! இப்ஷபகோழுது தகோன் அந்தச் சிறுக்கிரயப் பிடித்கதன். (முன்னகோக வந்த கககோமைளைகோவின் தரல 
மையிரரைப் பிடித்துக் ஷககோள்கிறைகோன்.) ஓடைவகோ பகோர்க்கிறைகோய்! நகோன் சூரைப்பலி என்பது உனக்குத் ஷதரியகோகதகோ! 
உன் சகோமைர்த்தியம் என்னிடைத்திலகோ ஷசல்லும்! அகடை நணபகோ! இகதகோ அகப்பட்டைகோள் கவசி! கிருஷ்ணன் 
சரதயின் தரலமையிரரைப் பிடித்துச் சரபக்கு இழுத்து வந்தரதப் கபகோல, நகோன் இவரளைப் பிடித்துக் 
ஷககோணகடைன்.

கதகோழ : ஸ்திரீகய! பகோல்யர்களைகோன நகோங்கள் ஓடி வரும்கபகோது எங்கரளை ஏமைகோற்றை உன்னகோல் முடியுமைகோ?

கககோமை : ஆககோ இஷதன்ன அநியகோயம் என்ரன ஏன் பிடித்துக் ஷககோணடீர்கள்? விடுங்கள் விடுங்கள் ஒய்! 
கஸகோகமைசகரை? வகோரும்! வகோரும்!

கதகோழ : இஷதன்ன ஆச்சரியம்! கவறு குரைலகோய் இருக்கிறைகத!

வீரை : பூரன ஷவணஷணரயத் திருடைப் கபகோகும் சமையத்தில் பல விதமைகோகத் தன் குரைரல மைகோற்றிக் 
ஷககோள்வரதப் கபகோல ஸ்திரீகளுக்கும் தம் குரைரல மைகோற்றிக் ஷககோள்ளும் வல்லரமை உணடு அல்லவகோ!

(கஸகோகமைசன் ரகயில் தீபத்துடைன் வருகிறைகோன்.)

கஸகோகமை: (தனக்குள்) ககோற்றில் விளைக்கு அரணந்து விடும் கபகோல் இருக்கிறைகத! இருளைகோய் 
இருக்கிறைஷதன்று தீபத்ரத எடுத்து வரைப் கபகோகனன். அதற்குள் கககோமைளைகோ முன்னகோல் கபகோய் விட்டைகோகளை! 
(யகோவரரையும் பகோர்த்து விட்டு) யகோர் இவர்கள்? இங்ஷகன்ன ஷசய்கிறைகோர்கள்? (உரைக்க) கககோமைளைகோ! கககோமைளைகோ!
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வீரை : அகடை யகோகரைகோ மைனிதன் வந்து விட்டைகோன்!

கஸகோகமை : ஆஹைகோ! கககோமைளைகோ! இஷதன்ன இது?

கககோமை : கஸகோகமைசகரை! வகோரும் வகோரும்! இவர்கள் என்ரன உபத்திரைவிக்கிறைகோர்கள்.

கஸகோகமை : யகோரரையகோ நீங்கள்? இஷதன்ன அநியகோயம்? மைகோதவரைகோயர் ஏழ்ரமை நிரலரமைக்கு வந்து 
விட்டைதினகோகலகய அவரரை இவ்விதம் அவமைகோனப்படுத்தலகோமைகோ? இஷதன்ன அக்கிரைமைம்?

கககோமை : கஸகோகமைசகரை! இகதகோ பகோரும் என்ரன இவர்கள் அவமைகோனப்படுத்துகிறைகோர்கள்.

கஸகோகமை : இது உனக்கு மைட்டுமைல்ல; எங்கரளையும் அவமைகோனப்படுத்திய மைகோதிரி அல்லவகோ! இவர்களுக்கு 
எவ்வளைவு துணிவு! நம்முரடைய வீட்டு வகோசலிகல இப்படி அக்கிரைமைமைகோன ககோரியம் ஷசய்யும் இவரரைத் 
தக்கபடி தணடிக்ககோ விட்டைகோல் நமைக்ஷகன்ன கயகோக்கியரத இருக்கிறைது. ஒரு நகோய்கூடைத் தன் ஷககோட்டைத்து 
அருகில் வருபவர் கபரில் குரலத்துக் ஷககோணடு கபகோய் விழுகிறைகத. பிரைகோம்மைணனகோகிய நகோன் இரதப் 
பகோர்த்துக் ஷககோணடு கபசகோமைல் இருப்கபனகோ! - (தன் ரகயில் இருந்த தடிரய ஓங்கிக் ஷககோணடு) கச! நகோன் 
இரத ஒரு க்ஷணமும் சகிக்க மைகோட்கடைன்! என்னுரடைய அதிர்ஷ்டைத்ரதப் கபகோலக் கககோணிக் குறுகி 
இருக்கும் இந்தத் தடியகோல் இத்துஷ்டைர்களின் மைணரடைரயச் சுக்கல் சுக்கலகோய் உரடைத்து எறிகிகறைன் பகோர்.

கஸகோகமை : (கதகோழரனப் பகோர்த்துத் தனக்குள்) குற்றைவகோளி இவனல்ல. துன்பம் ஷசய்பவன் அகதகோ 
நிற்கிறைகோன். அகடை துஷ்டைகோ அந்தப் ஷபணரண விடுகிறைகோயகோ அல்லது ஒகரை அடியில் உன் மைணரடைரய 
உரடைக்கட்டுமைகோ? அடைகோடைகோ? இவன் இரைகோஜேனுரடைய ரமைத்துனன் அல்லகவகோ! ஐயகோ! ஷபரிய 
மைனுஷ்யகோளுரடைய கயகோக்யரத இது தகோகனகோ? மைகோதவரைகோயர் எவ்வளைவு தகோன் ஏரழயகோய்ப் கபகோன 
கபகோதிலும், அவரரைச் கசர்ந்தவர்கரளை இப்படி அவருரடைய மைகோளிரக வகோசலிகலகய வருத்தி அவமைதிக்க 
எப்படித் துணிந்தீர்? துரைதிர்ஷ்டைமும், ஏழ்ரமைத் தனமும் உணடைகோவது அவமைகோனமைல்ல! இவ்விதமைகோன 
ஷகட்டை ககோரியம் ஷசய்வகத ககவலம் அவமைகோனத்ரத உணடைகோக்கக்கூடிய விஷயம். ஒருவன் தனவந்தனகோய்
இருந்தகோஷலன்ன? அவனிடைத்தில் கணணியம் இல்லகோவிட்டைகோல், அவன் ஒரு நகோளும் ஷபரிய 
மைனுஷ்யனகோக மைகோட்டைகோன். அவரன எவ்விதம் இகழ்ந்தகோலும் குற்றைமைகோககோது.

கதகோழ: ஓய் பிரைகோமைணகரை! மைன்னித்துக் ஷககோள்ளும். அரடையகோளைம் ஷதரியகோரமையகோல் ஷசய்து விட்கடைகோம். 
உங்கரளை அவமைகோனப் படுத்த கவணடுஷமைன்று நகோங்கள் மைனதில் நிரனக்கவில்ரல. நகோங்கள் ஒரு 
ஸ்திரீரயத் கதடி வந்கதகோம். 

கஸகோகமை : இவரளையகோ?

கதகோழ : இல்ரல இல்ரல. எங்கரளை ஏமைகோற்றை நிரனத்து, இங்கு ஓடி வந்த கவஷறைகோரு மைங்ரகரய நகோடி 
வந்கதகோம். இருட்டில் ஆள் மைகோறைகோட்டைமைகோய் இவரளைப் பிடித்கதகோம். க்ஷமிக்க
கவணடும். இது மைனதகோரைச் ஷசய்த குற்றைமைல்ல. நீர் எங்கரளை எவ்விதம் கவணடுமைகோனகோலும் 
தணடிக்கலகோம். (தன் கத்திரய நீட்டி அவரரை மைணடியிட்டு வணங்குகிறைகோன்.)

கஸகோகமை : நீ மிகுந்த பத்திமைகோன். எழுந்திரு. நகோன் முதலில் உன்னுரடைய நற்குணத்ரத அறிந்து 
ஷககோள்ளைகோமைல் துடுக்ககோய்ப் கபசி விட்கடைன். கபகோதும் எழுந்திரு.

கதகோழ : ஸ்வகோமி! நகோன் ககட்பதற்கு சம்மைதிப்பதகோனகோல் எழுந்திருக்கிகறைன்.

கஸகோகமை : என்ன கவணடும்? ஷதரிவி.

கதகோழ : கவஷறைகோன்றுமில்ரல! நடைந்தரவகரளை மைகோதவரைகோயரிடைம் ஷதரிவிக்ககோமைல் இருத்தல் கவணடும்.
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கஸகோகமை சரி. அப்படிகய ஆகட்டும். நகோன் அவரிடைம் ஒன்றும் ஷசகோல்வதில்ரல.

கதகோழ : பிரைகோம்மைணகரை இந்த உபககோரைத்ரத நகோன் ஒருகபகோதும் மைறைக்க மைகோட்கடைன். சகல விதமைகோன உத்தமை 
குணங்கரளையும் நீர் ஆயுதமைகோகத் தரித்திருக்க, உம்ரமை ஷவல்லக் கூடிய ஆயுதம் கவறு என்ன இருக்கிறைது!

வீரை : (கககோமைளைகோரவ விட்டு விடுகிறைகோன்) அகடை நணபகோ! என்ன இது! ரககரளைக் கூப்பிக் ஷககோணடு 
ககவலம் தரித்திரைனகோன இவன் ககோலில் விழுகிறைகோகய!

கதகோழ : எனக்கு மிகவும் பயமைகோய் இருக்கிறைது.

வீரை : எதற்ககோக?

கதகோழ : மைகோதவரைகோயருரடைய நற்குணங்களுக்ககோக.

வீரை : உணரமைதகோன்! வருபவருக்கு ஒரு வயிறு கசகோறு கபகோடும் வல்லரமை இல்லகோதிருப்பது உத்தமை 
குணந்தகோன்!

கதகோழ : அப்படிச் ஷசகோல்வது தவறு. அவர் தன்னுரடைய உதகோரை குணத்தினகோகலகய ஏரழயகோனகோர். வழிப் 
கபகோக்கர்களின் தகோகத்ரதத் தீர்ப்பதினகோகலகய கககோரடை ககோலத்தில் ஏரி வற்றிப் கபகோவரதப் கபகோலகோனகோர். 
அவர் தனவந்தரைகோய் இருந்த ககோலத்தில் அப்படி இருந்தரமையகோற்றைகோன், அவரரை இப்ஷபகோழுதும் 
மைரியகோரதப் படுத்தகோதவகரை இல்ரல. இந்த நகரைத்தில் அவரரைப் கபகோற்றைகோதவரும் உணகடைகோ!

வீரை : அவரனப் பற்றி நகோன் ககட்கவில்ரல. இந்தத் துரும்ப யகோர்! இவஷனன்ன ஷபருத்த கபகோர் வீரைனகோ? 
இவன் சரதயின் பத்திரைன் துரிகயகோதனனகோ! அல்லது இரைகோவணனுரடைய மைகன் தருமை பத்திரைகனகோ?

கதகோழ : ஆககோ! நல்ல பத்திமைகோன்! கபகோதும் நகோம் கபகோகவகோம் வகோரும். மைகோதவரைகோயருரடைய கயகோக்கியரதரய 
இந்த ஊரில் அறியகோதவர் இல்ரல. அவர் வயதில் மிகவும் பகோலியரைகோய் இருந்த கபகோதிலும் அவருரடைய 
முதிர்ச்சி யகோருக்கு வரும்! நல்கலகோரரைத் தன் உயிரரைக் ஷககோடுத்துக் ககோப்பகோற்றுபவர். பத்திமைகோன்களுக்குக் 
கணணகோடி கபகோன்றைவர். தீரமை ஷசய்தவருக்கும் நன்ரமைகய ஷசய்பவர். நற்குணங்கள் நிரறைந்த ஷபகோக்கிஷ 
சகோரல. மைரியகோரதக் கடைல். பக்திக்கு உரறை கல். பருஷரில் உத்தமைன். பத்திமைகோன். தயகோளு. தருமை பத்திரைன். 
அணுவளைவும் சத்தியம் தவறைகோதவர். இந்த ஊரில் அவர் ஒருவகரை ஸ்கதகோத்திரைத்திற்கு அருகமைகோனவர். 
அவ்வளைவு சிறைந்த கயகோக்கியரரை நகோம் அவமைகோனம் ஷசய்தது ஷபரும் பிரழ. நகோம் இனி இவ்விடைத்தில் 
நிற்பது தவறு கபகோகலகோம்.

வீரை : என்ன வஸந்தகஸரனரய விட்டு விட்டைகோ?

கதகோழ : அவள்தகோன் எங்கககயகோ ககோணகோமைல் கபகோய் விட்டைகோகளை!

வீரை : அவள் எப்படி ககோணகோமைல் கபகோய் விடுவகோள். பகோர்க்கலகோம் ஒரு ரக. அவரளைக் கணடுபிடிக்கிறை 
வரரையில் நகோன் இவ்விடைத்ரத விட்டு வரைமைகோட்கடைன்.

கதகோழ : என்ன பிரைகயகோசனம் நகோம் எந்த அருரமையகோன ககோரியத்ரதயும் ஷசய்து விடைலகோம். 
ககோட்டைகோரனரயப் பிடித்து அடைக்கி விடைலகோம். சிங்கம், பலி முதலிய துஷ்டை விலங்குகரளைப் பிடித்துக் 
கட்டிப் பழக்கிவிடைலகோம். ஆனகோல் ஸ்திரீகளின் பிரியத்ரத மைகோத்திரைம் அவர்களுரடைய மைனதிற்கு 
விகரைகோதமைகோகத் திருப்ப முடியகோது என்பது ஷதரியகோதகோ? இதனகோகல ககோரியம் ஒரு நகோளும் பலிக்ககோது. பழம் 
தகோனகோய் பழுக்க கவணடுகமை ஷயகோழியத் தடியகோல் அடித்தகோல் பழுக்குமைகோ? கபகோகலகோம் வகோரும்.

வீரை : உனக்கு விருப்பமைகோனகோல் நீ கபகோகலகோம். நகோன் இங்கக தகோன் இருப்கபன்.
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கதகோழ : நல்லது நகோன் கபகோகிகறைன். (கபகோகிறைகோன்)

வீரை: இவன் கபகோனகோல் கபகோகட்டும். கககோழி கூப்பிடைகோ விட்டைகோல் ஷபகோழுது விடியகோகதகோ! என்ன பிரைமைகோதம்! 
(கஸகோகமைசரன பகோர்த்து) அகடை! முஷ்டி வகோங்கும் பிரைகோம்மைணகோ! என்ன ஷசகோன்னகோய்? உன் பல்ரல 
உரடைக்கிகறைன். ஒகரை உரதயில் உன்ரனக் கீகழ வீழ்த்துகிகறைன் பகோர்.

கஸகோகமை : நகோங்கள்தகோம் ஏற்ஷகனகவ கீகழ வீழ்த்தப் ஷபற்றிருக்கிகறைகோகமை!

வீரை : யகோரைகோல்?

கஸகோகமை : தரல விதியகோல்.

வீரை : அப்படியகோனகோல் எழுத்திரு; பகோர்க்கலகோம்.

கஸகோகமை : எழுந்திருக்கத்தகோன் பகோர்க்கிகறைகோம்.

வீரை : எப்ஷபகோழுது? 

கஸகோகமை : நல்ல ககோலம் திரும்பி வரும் ஷபகோழுது.

வீரை : அப்படியகோனகோல் அதுவரரையில் அழு.

கஸகோகமை : அப்படித்தகோன் ஷசய்கிகறைகோம்.

வீரை : எதற்ககோக அழுகிறீர்கள்?

கஸகோகமை : எங்களுரடைய ககோல கதிரய நிரனத்து அழுகிகறைகோம்.

வீரை : அப்படியகோனகோல் சிரி முட்டைகோள்.

கஸகோகமை : அப்படிகய ஆகட்டும்.

வீரை: எப்ஷபகோழுது?

கஸகோகமை : மைகோதவரைகோயர் திரும்பவும் தனவந்தரைகோகும் ஷபகோழுது ஆகட்டும்.

வீரை : அகடை ஸபிணடி கபகோதும் வகோரய மூடு எனக்கு கககோபம் வரும் கபகோல் இருக்கிறைது. கரடைசி முடிவகோக 
நகோன் ஒரு வகோர்த்ரத ஷசகோல்லுகிகறைன். நீ கபகோய் அரத மைகோதவரைகோயனிடைம் ஷதரிவி! ககவலம் 
விரலமைகளைகோகிய வஸந்தகஸரனரய நகோங்கள் எவ்வளைவு பலவந்தப்படுத்தியும் அவள் எங்களுக்கு 
இணங்கவில்ரல. இவ்வளைவு தூரைம் துரைத்திக் ஷககோணடு ஓடிவரும் சிரைமைத்ரத அவள் எங்களுக்குக் 
ஷககோடுத்து, நித்திய தரித்திரைனகோகிய மைகோதவரைகோயன் வீட்டிற்குள் கபகோய் நுரழந்து ஷககோணடிருக்கிறைகோள். 
அவன் மீகத அவள் ககோதல் ஷககோணடிருக்கிறைகோளைகோம். நகோங்கள் அவள் மைனதிற்குப் பிடிக்கவில்ரலயகோம். 
யகோஷதகோரு ஆகக்ஷபரனயும் இல்லகோமைல் உடைகன அவரளை அவகன கநரில் என்னிடைத்தில் ஷககோணடு வந்து 
ஒப்பவித்தகோல் தப்பினகோன். இல்லகோவிட்டைகோல், எப்ஷபகோழுதும் தீரைகோத என்னுரடைய பரகக்கு அவன் 
அருகனகோக கவணடும். அவனிடைம் கபகோய் இரதத் ஷதரிவி. நகோன் அருகில் இருந்து ககட்டுக் 
ஷககோணடிருப்கபன். நீ என்ரன ஏமைகோற்றைப் பகோர்த்தகோல் பகோக்ரகக் கதவின் மூரலயில் ரவத்து ஷநரிப்பரதப்
கபகோல உன் தரலரய என் பல்லகோல் ஷநரித்து விடுகவன். ஷதரியுமைகோ?
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கஸகோகமை : ஷதரியும். அப்படிகய ஆகட்டும்.

வீரை : சரி! கபகோ; நகோன் இந்த மூரலயில் இருக்கிகறைன். 
(அவனும் கசவகனும் ஒரு மூரலயில் மைரறைகிறைகோர்கள்)

கஸகோகமை : கககோமைளைகோ இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனன் உன்ரன இங்கு அவமைகோனப்படுத்தியரத மைகோதவரைகோயரிடைம் 
ஷசகோல்ல கவணடைகோம். அவர் ஏற்ஷகனகவ தன் ஷசகோந்த விஷயங்கரளைப் பற்றி வருந்திக் கவரலப்பட்டுக் 
ஷககோணடிருக்கிறைகோர். இந்த சங்கதிரயயும் ககள்விப்படுவகோரைகோனகோல் அவருரடைய துக்கமும், துன்பமும் 
இரைட்டிக்கும்.

கககோமை : கஸகோகமைசகரை! எனக்குத் ஷதரியகோதகோ! இரதப் பற்றி ஷசகோல்லவும் கவணடுமைகோ! இரத அவரிடைம் 
ஷதரிவிப்பதில் இலகோபம் என்ன? அவருக்கு இதனகோல் வியகோகூலந்தகோன் உணடைகோகும்.
(இருவரும் வீட்டிற்குள் கபகோகிறைகோர்கள்.)

மைகோத : (உள்களை வந்த வஸந்தகஸயரனரயப் பகோர்த்துத் தனக்குள்) கககோமைளைகோ என்ன இதற்குள் வந்து 
விட்டைகோகளை இவள் கஸகோகமைசனுடைன் கபகோகவில்ரலகயகோ (உரைக்க) கககோமைளைகோ குழந்ரத சிசுபகோலன் குளிர் 
ககோற்றில் ஷநடுகநரைமைகோய் நித்திரரை ஷசய்து ஷககோணடிருக்கிறைகோன். அதிகக் குளிர் உணடைகோவதற்குள் இவரன 
எடுத்துக் ஷககோணடுகபகோய் உள்களை படுக்ரகயில் விடு.

வஸ : (தனக்குள்) ஒகககோ என்ரன இவர் தன்னுரடைய பணிப்ஷபண என்று நிரனத்துக் 
ஷககோணடிருக்கிறைகோர். நகோன் என்ன ஷசய்கவன்! நகோன் இன்னகோள் என்று எப்படித் ஷதரிவிப்கபன்! 
ஒருவருக்கும் ஷதரியகோமைல் நகோன் உள்களை வந்தரதப் பற்றி இவர் என் மீதில் என்ன அபிப்பிரைகோயம் 
ஷககோள்வகோகரைகோ! என்ன இவருரடைய கபரைழகு கககோமைளைகோங்கன் என்றைகோலும் இவருக்கக தகும். இவருரடைய 
கதகத்தின் அழகிற்கு ஒத்தவகோறு இவருரடைய குணமும் பகழத் தக்கதகோய் இருக்கிறைது! இவரரைக் 
கணவனகோய் அரடைபவகளை உணரமையில் பகோக்கியசகோலி.

மைகோத : என்ன? கககோமைளைகோ நகோன் ஷசகோன்னது ககோதில் படைவில்ரலயகோ? ஏன் கபசகோமைல் நிற்கிறைகோய்? சக்கிரைம் 
குழந்ரதரய எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோ.

வஸ : (தனக்குள்) ஐகயகோ! என்ரன இன்னகோஷளைன்று அறிந்து ஷககோள்ளைகோமைல் இவர் ஷசகோல்லுகிறைகோகரை. நகோன் 
பிரைகோமைணர் வீட்டின் உட்பறைத்தில் கபகோகக் கூடைகோதவளைகோய் இருக்கிகறைன். இஷதன்ன தருமை சங்கடைமைகோய் 
இருக்கிறைது! ஈசுவரைகோ! நீதகோன் இந்த சமையத்தில் என் மைகோனத்ரதக் ககோப்பகோற்றை கவணடும்.

மைகோத : கககோமைளைகோ என்ன ஷமைளைனமைகோக நிற்கிறைகோய்? ஆககோ! இதுவும் ககோல வித்தியகோசகமைகோ? நீயும் என்ரன 
ஏரழ என்று அவமைதிக்க ஆரைம்பித்து விட்டைகோகயகோ? உன்னுரடைய பிரியமும் ஷவறுப்பகோய் 
மைகோறிவிட்டைகதகோ? ஷககோடிது ஷககோடிது இல்லகோரமைகய ஷககோடிது. தரித்திரைத்ரதக் ககோட்டிலும் ஷபரிய துன்பம் 
உலகத்தில் கவறு ஒன்றுமில்ரல.

(கஸகோகமைசனும் கககோமைளைகோவும் வருகிறைகோர்கள்)

கஸகோகமை : ஸ்வகோமி உத்தரைரவ நிரறைகவற்றி விட்டு வந்கதகோம். கககோமைளைகோரவ ஜேகோக்கிரைரதயகோய் இகதகோ 
ஷககோணடு வந்து கசர்த்கதன்.

மைகோத : இஷதன்ன ஆச்சரியம் ஷககோஞ்ச கநரைத்துக்கு முன் இங்கிருந்தவள் யகோவள்? அவரளை இன்னகோள் 
என்று அறிந்து ஷககோள்ளைகோமைல், குழந்ரதரய எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோகும்படிக் கட்டைரளை இட்கடைகன! 
என்ன என்னுரடைய பத்திக் குரறைவு! ஒருவரும் நகோடைகோத என் மைகோளிரகரயத் கதடி வந்து என்ரனக் 
ஷகளைரைவப்படுத்திய ஸ்திரிரய நகோன் அவமைரியகோரதயகோய் நடைத்திகனகன ஆககோ!
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வஸ : (தனக்குள்) இது அவமைரியகோரதயகோ இந்தப் பகோக்கியம் யகோருக்குக் கிரடைக்கும்! இந்தப் பணிவிரடை 
என்னுரடைய ஆயுட் ககோலம் முழுதும் கிரடைக்ககோதகோ? என்று நகோன் இரைகோப் பகலகோய் என் குலஷதய்வத்ரத 
கவணடித் தவம் ஷசய்கிகறைகன!

கஸகோகமை : அவள் கவறு யகோரும் இல்ரல. நம்முரடைய நகரைத்திய எல்லகோ மைடைந்ரதயரிலும் அழகில் 
சிறைந்தவள் என்று பகழப்படும் வஸந்தகஸரன என்னும் ஸ்திரீ ரைத்னம். அவள் கவறு யகோர் மீதிலும் 
இச்ரச ஷககோள்ளைகோமைல் தங்கள் நற்குணத்ரதப் பற்றிக் ககள்விப்பட்டுத் தங்கரளைகய அரடைய கவணடும் 
என்று ககோதல் ஷககோணடிருக்கிறைகோளைகோம்.

மைகோத : உணரமையில் வஸந்தகஸரனயகோ வந்தவள். என்ன ஆச்சரியம்! அவள் என்ரன விரும்பவகோவது 
அவளுரடைய ஷசல்வ ஷமைன்ன! சிறைப்ஷபன்ன! ககவலம் தரித்திரைனகோகிய என்ரன அவள் எதற்ககோக நகோடைப் 
கபகோகிறைகோள். தவிரை நகோன் ஏற்ஷகனகவ ஒரு ஸ்திரீரய மைணந்து ஷககோணடிருப்பவன் ஆயிற்கறை! நகோன் 
பிரைம்மைசகோரி அல்லகவ! நீ ஷசகோல்வதில் ஏகதகோ பிசகிருக்கிறைது!

கஸகோகமை : நகோன் ஷசகோன்னது உணரமைகய! அதில் யகோஷதகோரு பிசகுமில்ரல. இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனன் 
தங்களுக்கு என் மூலமைகோய் ஒரு சங்கதி ஷசகோல்லி அனுப்பி இருக்கிறைகோர்.

மைகோத : எனக்ககோ? என்ன சங்கதி?

கஸகோகமை : ககவலம் விரல மைகளைகோகிய வஸந்தகஸரனரய நகோங்கள் எவ்வளைவு பலவந்தப்படுத்தியும் 
அவள் எங்களுக்கு இணங்கவில்ரல. இவ்வளைவு தூரைம் துரைத்திக் ஷககோணடு ஓடி வரும் சிரைமைத்ரத அவள் 
எங்களுக்குக் ஷககோடுத்து, நித்திய தரித்திரைனகோகிய மைகோதவரைகோயன் வீட்டிற்குள் கபகோய் நுரழந்து 
ஷககோணடிருக்கிறைகோள். அவன் மீகத அவள் ககோதல் ஷககோணடிருக்கிறைகோளைகோம். நகோங்கள் அவள் மைனதிற்குப் 
பிடிக்கவில்ரலயகோம். யகோஷதகோரு ஆகக்ஷபரனயும் இல்லகோமைல் உடைகன அவரளை அவகன கநரில் 
என்னிடைத்தில் ஷககோணடு வந்து ஒப்பவித்தகோல் தப்பினகோன். இல்லகோவிட்டைகோல் எப்ஷபகோழுதும் தீரைகோத 
என்னுரடைய பரகக்குப் பகோத்திரைனகோதல் கவணடும். அவனிடைம் கபகோய் இரதத் ஷதரிவி. நகோன் அருகில் 
இருந்து ககட்டுக் ஷககோணடிருப்கபன். நீ என்ரன ஏமைகோற்றைப் பகோர்த்தகோல் பகோக்ரகக் கதவின் மூரலயில் 
ரவத்து ஷநரிப்பரதப் கபகோல் உன் தரலரய என் பல்லகோல் ஷநரித்து விடுகவன். ஷதரியுமைகோ? என்று 
இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனன் ஷசகோன்னகோன்.

மைகோத : ஆஹைகோ! என்ன ஆச்சரியம்! அப்படியகோ ஷசகோல்லி அனுப்பினகோன்! வஸந்தகஸரனயின் 
குணமைல்லகவகோ குணம்! நற்குணமில்ரல என்று அரைணமைரனரயகய அவள் ஷவறுக்கிறைகோகளை! இந்த 
உலகத்தில் பணத்ரதக் ககோட்டிலும் குணத்ரத விகசஷமைகோய்க் ஷககோள்பவரும் இருக்கிறைகோர்களைகோ! இது 
ஷபரிதும் விந்ரதயகோய் இருக்கிறைது! இவரளைக் கககோவிலில் ரவத்துத் ஷதய்வமைகோகக் ஷககோணடைகோடினகோலும் 
தகும். இவள் ஷபகோருட்டைகோகத் தகோகன அவன் என்ரன அவ்வளைவு ஏளைனமைகோய்ப் கபசினகோன். அதனகோல் 
எனக்கு யகோஷதகோரு குரறைவுமில்ரல! (அவள் இருந்த இடைத்திற்குப் கபகோய்) வஸந்தகஸனகோ! உன்ரன 
இன்னகோள் என்று அறிந்து ஷககோள்ளைகோமைல், என்னுரடைய பணிப்ஷபண என்று நிரனத்து ஏவினரத 
மைன்னித்துக் ஷககோள்ளை கவணடும். அரைணமைரனரயப் கபகோன்றை உன்னுரடைய மைகோளிரகரய விட்டு நீ 
இவ்வளைவு தூரைம் இந்தக் குடிரசரய நகோடி வந்தது அபூர்வமைகோக இருக்கிறைகத! 

வஸ : பிரைப! நகோனல்லகவகோ தங்களிடைம் மைன்னிப்பக் ககட்க கவணடும். கமைன்ரமைக்கு இருப்பிடைமைகோகிய 
இவ்விடைத்தில் ஒரு கயகோக்கியரதயும் இல்லகோதவளைகோன நகோன் தங்கள் அனுமைதியின்றி நுரழந்ததற்குத் 
தகோங்கள் என்ரன க்ஷமிக்க கவணடும்.

கஸகோகமை : நீங்களிருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஷசய்து ஷககோள்ளும் உபசகோரைம் நன்றைகோய் இருக்கிறைது. 
நன்றைகோய் முற்றித் தரல வணங்கும் ஷநற்கதிரரைப் கபகோல இருவரும் குனிந்து நிற்கிறீர்கள். ஒட்டைகத்தின் 
முழங்ககோரலப் கபகோன்றை வரளைக்க முடி யகோத என் சிரைத்தகோல் தகோழ்ந்து நகோனும் வணங்குகிகறைன். கபகோதும் 
உபசகோரைம் நிமிர்ந்து நில்லுங்கள்.
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மைகோத : ஆம்! உணரமைதகோன். அதிக உபசகோரைம் எதற்கு?

வஸ : (தனக்குள்) ஆககோ!

விருத்தம்: ஆனந்த ரபரைவி

எணஷபறு பிறைவி கககோடி யியற்றிய தவங்கள் கூடிக் 
கணஷபறு விருந்கத ஷயன்ன அளித்தகவகோ குமைரை கவரளைப் 
ஷபணஷபறு துறைக்க மீகதகோ? ஷபறைலரு குணத்தின் குன்கறைகோ? 
பணஷபறு மைனத்தி னகோட்குப் பகஷலனத் கதகோன்றி னகோகரைகோ!

என்ன குணம்! என்ன கதகோற்றைம்! ரக நிரறைந்த பணத்ரதக் ககோட்டிலும் கண நிரறைந்த கணவகன கமைல் 
என்று ஷசகோல்வது உணரமை என்று இப்ஷபகோழுகத ஷதரிகிறைது! இவரரைவிட்டு எப்படிப் பிரிந்து என் 
வீட்டிற்குப் கபகோகவன்! கபகோனகோல் இத்தரகய சமையம் திரும்ப எப்ஷபகோழுது வகோய்க்கும்! என்னுரடைய 
மைகோடை மைகோளிரக, ஆபரைணங்கள் முதலிய சகலமும் கபகோவதகோய் இருந்தகோலும் நகோன் கவரலப்படை 
மைகோட்கடைன். இவருடைன் சதகோ ககோலமும் இருக்கப் ஷபற்றைகோல் அந்த ப்ரும்மைகோனந்தம் ஒன்கறை கபகோதும். 
பிறைவிக் குருடைன் திடீஷரைனக் கணரண ஷபற்று உலகத்தில் உள்ளை விகனகோதக் ககோட்சிகரளைப் பகோர்த்துக் 
ஷககோணடிருக்கும் ஷபகோழுகத, திரும்பவும் பகோர்ரவரய இழக்க கநர்ந்தரதப் கபகோலகோனகத என் கதி! 
இருக்கட்டும் ஒரு தந்திரைம் ஷசய்கிகறைன். (உரைக்க) ஸ்வகோமி! நகோன் உங்களுரடைய கருணகோ கடைகோட்சத்ரதப் 
ஷபற்றைது உணரமை யகோனகோல் என்னுரடைய ஆபரைணங்கரளை இப்ஷபகோழுது இவ்விடைத்திகலகய ரவத்து 
விட்டுப் கபகோக அனுமைதி தரை கவணடும். இவற்ரறை அபகரிக்கும் ஷபகோருட்கடை இத்துஷ்டைர்கள் என்ரனத் 
ஷதகோடைர்ந்து துரைத்திக் ஷககோணடு வந்தகோர்கள்.

மைகோத : ஸ்திரீ ரைத்னகமை! அவ்விதமைகோன நம்பிக்ரகரய ரவப்பதற்கு இந்த வீடு அருகமைகோனது அல்லகவ! 
என்ன ஷசய்கிறைது!

வஸ : பிரைப நகோம் நம்பவது மைனிதரரைகய அன்றி வீட்ரடை அல்லகவ! ஆரகயகோல் நீங்கள் இவ்விதம் 
ஷசகோல்லக் கூடைகோது. தயவு ஷசய்ய கவணடும். 

மைகோத : கஸகோகமைசகோ! அப்படியகோனகோல் இந்த ஆபரைண மூட்ரடைரய வகோங்கிக் ஷககோள்.

வஸ : இந்த உபககோரைம் ஷசய்தீர்ககளை இதுகவ கபகோதும். உங்களுக்கு ஸ்வகோமி ஒரு குரறைரவயும் ரவக்க 
மைகோட்டைகோர்.

கஸகோகமை : (வகோங்கிக் ஷககோணடு) ஸ்திரீகய இந்த உபககோரைத்ரத நகோன் ஒரு நகோளும் மைறைக்க மைகோட்கடைன். இனி 
எங்களுக்கு என்ன குரறைவு இருக்கிறைது? 

மைகோத : கஸகோகமைசகோ! உனக்கக ஷககோடுத்து விட்டைதகோக நிரனக்கிறைகோகயகோ! நீ மிகவும் சமைர்த்தன்தகோன்! 
இன்றிரைவு முழுதும் இவற்ரறைப் பகோதுககோத்துத் திரும்பவும் ஷசகோந்தக்ககோரைரிடைத்தில் ஒப்பவித்தல் 
கவணடும். 

கஸகோகமை : (இரைகசியமைகோக) நம்மிடைத்தில் இருப்பது நம்முரடைய ஷபகோருள்தகோகன?

மைகோத : கபகோதும் விரளையகோட்டு.

வஸ : (வணக்கமைகோக) எனக்கு இன்ஷனகோரு உதவி ஷசய்தல் கவணடும். உங்களுரடைய நணபரைகோகிய இவரரை
என்னுடைன் கூடைத் துரணயகோக என் வீடுவரரையில் தயவு ஷசய்து அனுப்ப கவணடும்.
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மைகோத : அதுதகோனகோ பிரைமைகோதம்! கஸகோகமைசகோ! கூடைப் கபகோய் விட்டு வகோ.

கஸகோகமை ; இதற்குத் தகுந்தவர்கள் நீங்ககளை! அன்னப் கபரடைகயகோடு துரண ஷசல்வதற்குக் ககோக்ரகக்கு 
என்ன கயகோக்கியரத இருக்கிறைது? நகோன் ஏரழப் பிரைகோமைணன். எலும்பத் துணரடை நகோய் ஷகளைவுவரதப் 
கபகோல என்ரன இந்தக் ககோமைகோதூரைர் பிடித்துப் ஷபகோடியகோக்கி விடுவகோர்கள்.

மைகோத : சரி, நகோகன கபகோகிகறைன். கவரலக்ககோரைரனக் கூப்பிட்டுப் பந்தம் தயகோர் ஷசய்யச் ஷசகோல்லு.

கஸகோகமை : அகடை குணசலகோ!

குண : ஸ்வகோமி!

கஸகோகமை : சக்கிரைம் பந்தம் ஷககோளுத்து.

குண : எணஷணய் இல்லகோமைல் பந்தம் எரியுமைகோனகோல், ஷககோளுத்தத் தரடை இல்ரல.

கஸகோகமை : (மைகோதவரைகோயரிடைத்தில் தனிரமையில்) நம்முரடைய வீட்டுப் பந்தம் கவசியின் குணத்ரத 
உரடையது. அது ஏரழகள் வீட்டில் பிரைககோசிப்பது இல்ரல. தனவந்தரரைத்தகோன் அது மைதிக்குகமை யன்றி 
நம்ரமை மைதிக்ககோது.

மைகோத : சரி! அப்படியகோனகோல் அரதயும் நகோம் மைதிக்க கவணடைகோம். மிகவும் பிரைககோசத்கதகோடு ஆககோயத்தில் 
அகதகோ சந்திரைன் இருக்க, நமைக்கு என்ன கவரல? அவன் ஏரழரயயும் 
தனவந்தரனயும் சமைமைகோக மைதிப்பதனகோகல அவனுக்கு மைதி என்று ஷபயர் வந்திருக்கிறைது. வகோருங்கள் 
கபகோகவகோம்.
(மூவரும் நடைந்து ஷவளியில் கபகோகிறைகோர்கள்.)
------------------------- 
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அங்கம் 1, ககோட்சி 2

இடைம் : மைங்களைபரியில் கவஷறைகோரு வீதி.
ஷபகோழுது : மைறுநகோள் பகல்.

முன்னகோல் ஒருவன் ஓடி வருகிறைகோன்; பின்பறைம் சற்று தூரைத்தில், ”உடைகோகத! உடைகோகத அகதகோ ஓட்றைகோன்! 
அகதகோ ஓட்றைகோன்! அகடை சூதகோடிப் பயகல! எங்கக ஓட்கறை? நீ அந்த எமை கலகோகத்துக்கு கபகோனகோலும் 
ஒன்ரன உடை மைகோட்கடைகோம். அகடை மைகிபகோலகோ! நீ இந்த முணடைங்கிட்டை தப்பறை கததுடைகோ; நில்லுடைகோ 
நில்லுடைகோ!” என்று ஒரு கூச்சல் ககட்கிறைது.

மைகிபகோலன் : (தனக்குள்) ஆககோ இந்தப் பகோழும் சூதகோட்டைத்தில் எனக்கு என்ன இவ்வளைவு ரபத்தியம்! 
இந்தக் ஷகட்டை பத்தி எப்ஷபகோழுதுதகோன் என்ரன விட்டு விலகுகமைகோ ஷதரியவில்ரலகய! ரகயில் 
பணமில்லகோ விட்டைகோல் கடைனகோவது வகோங்கி ஆடும்படி மைனது தூணடுகிறைகத. சூதகோட்டைத்தில் உட்ககோர்ந்தகோல்,
கசகோறு கவணடைகோம்; நீரும் கவணடைகோம், வீடு, ஷபணசகோதி, பிள்ரளைகள் முதலிய எல்லகோ ஞைகோபகமும் இருந்த 
இடைம் ஷதரியகோமைல் கபகோய் விடுகிறைது. நகோன் இவர்களிடைத்தில் சூதகோடைக் கடைன் வகோங்கிய 10 ரபகோரயயும் 
திரும்பிக் ஷககோடுக்கும்படி என்ரன அடித்து உபத்திரைவிக்கிறைகோர்ககளை! நகோன் என்ன ஷசய்கவன்! 
என்னிடைத்தில் இப்ஷபகோழுது ஒரு ஷசப்பக் ககோசும் இல்ரலகய! இந்த இரைணடு நகோய்களும் இப்ஷபகோழுது 
என் உயிரரை வகோங்கி விடும் கபகோல் இருக்கிறைகத! ஐகயகோ! அகதகோ வந்து விட்டைகோர்ககளை! அடுத்த க்ஷணத்தில் 
என்ரனப் பிடித்துக் ஷககோள்வகோர்ககளை (நகோன்கு பக்கங்கரளையும் பகோர்க்கிறைகோன்) நல்ல கவரளையகோக இகதகோ 
ஒரு பகோழுங் கககோவில் இருக்கிறைது! இதற்குள் ஓடி ஒளிந்து ஷககோள்ளுகிகறைன். (பின்பறைமைகோக நடைந்து 
கககோவிலுக்குள் நுரழந்து ஷககோள்கிறைகோன்.)

(முணடைன் திணடைன் என்னும் இரைணடு சூதகோடிகள் ஒடி வருகிறைகோர்கள்.)

முண : உடைகோகத! உடைகோகத படிச்சுக்கிங்க! படிச்சுக்கிங்க! 

திண: அகடை! நீ அந்தச் சகோச்சகோத் கடைவுளுக்கிட்டைப் கபகோயி ஒளிச்சுக்கினகோக்கூடை ஒன்ரன உடைப் 
கபகோவதில்ரலயடைகோ! அகடை அணகண! ககோலடிரயப் பகோருடைகோ! கககோணக் கககோணலகோ இக்குதுடைகோ! 

முண : என்னகோத்துனகோகல அப்படி இக்குதுன்னு ஒனக்கு அம்பட்டு கரைகோசரன பரியல்கல பகோத்தியகோ 
பயத்துனகோகலடைகோ அது அவன் ஒடைம்ப நடுக்க ஷமைடுத்துக்கிச்சு! ககோலு தகோறு மைகோறைகோய்ப் கபகோயிக் 
ஷகடைக்குதுடைகோ!

திண : ககோலடி இத்கதகோகடை நின்னு கபகோச்கச! இஷதன்னடைகோ ஒவித்திரியம்! எங்கிட்கடைகோ மைகோயமைகோப் பறைந்து 
பூட்டைகோணடைகோ சனியம் படிச்சவன்.

முண: ககோலடிரயத் திருப்பி வச்சுக்கிறைகோணடைகோ! என்னகோ சகோமைகோர்த்தியமுணடைகோ பயமைவனுக்கு! முதுவுப் 
பக்கமைகோ திருப்பிக்கினு கககோயிலுக்குள்ளைறை கபகோயிருக்கிறைகோணடைகோ என்ரன கரைகோசரனடைகோ இவனுக்கு 
கககோயிலுக்குள்ளைறை நகோம்ப வரைமைகோட்கடைகோமுன்னு ஷநஷனச்சுக் கினகோணடைகோ இவன்! வகோடைகோ உள்ளைறை கபகோயிக் 
கககோளிக் குஞ்கசப் பிரைகோந்து அமுக்கறைகோப்கல குபீருன்னு படிச்சுக்கலகோம். (உள்களை கபகோகிறைகோர்கள்.)

மைகிபகோலன் : (தனக்குள்) இவர்கள் இங்ககயும் வருகிறைகோர்ககளை என்ன ஷசய்கிறைது? இங்கு அதிகமைகோய் 
ஷவளிச்சம் இல்லகோமைல் மைங்கலகோக இருக்கிறைது. நகோன் ஒரு கல் விக்கிரைகத்ரதப் கபகோல அரசயகோமைல் 
நிற்கிகறைன். இருவர்கள் என்ரன விக்கிரைக ஷமைன்று நிரனத்துக் ஷககோணடு கபகோய் விடுவகோர்கள்.

(அப்படிகய நிற்கிறைகோன்; உள்களை வந்த அவ்விருவரும் அவரனக் கணடு பரிககோசமைகோகத் தமைக்குள் ரசரக 
ஷசய்து ஷககோள்கிறைகோர்கள்.) .
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முண : அகடை திணடைகோ! அந்தகோகல சகோமி இக்குது பகோத்தியகோடைகோ மைனிசஷனப் கபகோல இக்குதுறைகோ!

திண : சகோமி எம்பிட்டுப் ஷபரிசுடைகோ! அணகண! அது மைரைத்துகல ஷசஞ்சதுறைகோ!

திண: (மைகிபகோலரன அரசத்த வணணம்) இல்கலடைகோ இது கல்லு மைகோதிரி இக்குதுறைகோ! ரைரவயுணடு கிள்ளிப்
பகோக்கிகறைணடைகோ.
(கிள்ளுகிறைகோன்.)

திண : எல்லகோக் கககோயில்ஷலயும் சகோமி கல்லுகலயும் மைணகலயுங் கட்கடைஷலயுந் தகோணடைகோ இக்குது! 
அடிச்சகோ அளைத் ஷதரியகோதுறைகோ. இந்தச் சகோமி உயிருள்ளை சகோமி மைகோதிரி பச்சகோ இருக்கு. 

முண : ஆமுணடைகோ! இந்தச் சகோமிக்கு பதுமைகோதிரிச் பூஷச, நிமித்தியம் எல்லகோ பணணணும்டைகோ. இந்தச் 
சகோமிக்கு அடிச்சகோ அளைத் ஷதரியுமைகோன்னு பகோக்ககறைணடைகோ. (முதுகில் ஓங்கி அடிக்கிறைகோன்.

திண : சகோமி அளுவல்ஷலடைகோ! நல்ல சகோமிடைகோ ஷபகோறுரமைப் ஷபகோறுத்தவருடைகோ; பூகலகோவம் ஆணடைவருடைகோ! 
தப்பதம்! தப்பதம்! சகோமி ஒன்கன அடிச்கசன்னு கககோவிச்சுக்ககோகத! கன்னத்திகல கபகோட்டுக்கறைன். 
(மைகிபகோலனுரடைய இரு கன்னங்களிலும் அடிக்கிறைகோன்.)

முண : அஷதல்லகோம் இக்கட்டும். நகோம்ப ஷரைணடு கபரும் இந்த உயிருச்சகோமிக்கு மின்னகோகல சூதகோடைலகோம் 
வகோ! சகோமி எங்கப்பன் நம்ப தகரைகோரரைத் தீப்பகோரு.

திண : சரி ஒக்ககோரு; ஒனக்ககோச்சு எனக்ககோச்சு! ஒரு ரக பகோர்க்கலகோம்; சகோமிகூடை ஷககோஞ்சூணடு கணரணத் 
ஷதகோறைந்து அகதகோ என்ஷனப் பகோக்குதுடைகோ!

முண : சகோமி என்ஷனப் பகோக்க மைகோட்கடைங்குகத! இந்தச் சகோமிக்குச் சூதகோட்டைத்துகல ஷநகோம்ப பிரியணடைகோ! 
ஷநகோம்ப பத்திகயகோகடை சூதகோட்றை சசகோக்கரளைக் கணணகோகல பகோத்து முத்தி 
ஷககோடுக்கும்டைகோ கபசறை சகோமிடைகோ இது!

(இருவரும் எதிரில் உட்ககோர்ந்து ஷககோணடு சூதகோடுகிறைகோர்கள். அரதப் பகோர்த்திருந்த மைகிபகோலனுக்கு 
ஆட்டைத்தில் ஒருவித இன்பம் ஏற்படுகிறைது.)

மைகி: (தனக்குள்) நகோட்ரடை இழந்த அரைசனுக்குப் கபரிரக வகோத்தியத்தின் முழக்கம் எவ்வளைவு மைகனகோ 
கவதரனரய உணடைகோக்குகமைகோ, அவ்விதகமை பகோய்ச்சிக் ரகக் ககோய்களின் ஓரச 
பணமில்லகோத தரித்திரைனகோகிய என்ரன மிகவும் வருத்துகிறைகத! கககோகிலத்தின் சங்கீதம் ககோதில் படுவது 
எவ்வளைவு இன்பமைகோக இருக்குகமைகோ அப்படி இருக்கிறைகத இந்தக் ககோய்களின் ஒலி! இனி சூதகோடைக் 
கூடைகோஷதன்று எவ்வளைவு உறுதி ஷசய்து ஷககோணடைகோலும் பிறைர் ஆடுவரதப் பகோர்த்தகோல் என் மைகனகோ 
திடைஷமைல்லகோம் இருந்த இடைம் ஷதரியகோமைல் ஓடிப் கபகோகிறைஷத!

திண: இந்தகோ இருக்ககோப் பன்ஷனணடு பகோத்துக்க! ஷகலிப்ப என்கனகோகடை.

முண : கபகோவட்டும் இந்தகோகல பகோரு பகஷடை பன்னணடு. சகோமி! பகஷடை பன்னணடு விளைனும்! நீ 
எம்பக்கத்திஷல இரு; நீ கணணு இக்ககோ ஷதய்வமைகோனகோப் பகோர்த்துக்க! இந்தகோ பகஷடை பன்னணடு 
உளுந்திச்சு! கபகோடு துட்கடை!

மைகி : (தன்ரன மைறைந்து பீடைத்தில் இருந்து கீகழ குதித்து) இல்ரல இல்ரல நன்றைகோய்ப் பகோர்! இது இருக்ககோ 
ஷலட்டைர் அல்லவகோ.

திண : அம்பட்டுக் கிட்டைகோணடைகோ ஆளு!
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முண: (மைகிபகோலரனப் பிடித்துக் ஷககோணடு) அகடை கரைகோக்கியகோ! மைகோட்டிக்கினியகோ? கபகோடு பணத்ஷத! 
என்ஷன ஆருன்னு பகோர்த்துக் கிட்ஷடை? ஷசகோம்மைகோ ஏமைகோத்திப் படைலகோமுன்னு பகோர்த்தியகோ? கழட்டுறைகோ 
ரவகோஷய; ஒங்க பகோட்டைன் வூட்டுப் பணகமைகோ ஓட்றியகோ? ஷசவிட்டுகல குடுக்ககறைன் பகோரு. (அடிக்கிறைகோன்.)

திண : முளிக்கிறைகோணடைகோ ஆடு திருடின ஷககோறைவன் மைகோதிரி! கதகோணடுறைகோ முளிகய. (அடிக்கிறைகோன்.)

மைகி : (நயந்து) அப்பகோ! என்ரன அடிக்க கவணடைகோம். இன்ரறைக்குள் எப்படியகோவது பணத்ரதக் ஷககோடுத்து 
விட்டு மைறு கவரல பகோர்க்கிகறைன். 

முண : இப்பகவ குடுக்கணும்; இல்லகோஷமைப் கபகோனகோ உடை மைகோட்கடைன் ஒன்ரன.

மைகி : ஐயகோ! கககோபித்து ஷககோள்ளை கவணடைகோம். இத்தரன நகோள் ஷபகோறுத்தது ஷபகோறுத்தீர்கள். இன்னம் 
ஷககோஞ்சம் ஷபகோறுக்கக் கூடைகோதகோ? என் ரகயில் இருந்தகோல் ஷககோடுக்க மைகோட்கடைனகோ! என்ரன அடித்தகோல் 
பணம் வந்து விடுமைகோ?

முண : ஒதவகோது. ஒன்ரனக் ஷககோஞ்சூணடுகூடை நம்பகவ மைகோட்கடைன். ஓங்கிட்டை கரைகோக்கிரதகய இல்கல. 
இப்பத்தகோன் பணம் ஓணும்; கபகோடு பணத்ஷத!

மைகி : ஐகயகோ! நகோன் என்ன ஷசய்கவன் என்னிடைத்தில் ஒரு ககோசுகூடை இல்ரலகய. நகோன் இப்ஷபகோழுது 
எப்படி 10-ரபகோய் ஷககோடுப்கபன். எனக்கு மையக்கம் வருகிறைகத. என் தரல சுற்றுகிறைகத!

(மையங்கினவரனப் கபகோலக் கீகழ விழுகிறைகோன். இருவரும் அடிக்கிறைகோர்கள்.)

முண : அடியகோத்கத! மையக்கமைகோவகோ வருது? எம்பிட்டு சகோலங்கிகறைன்!

திண : சகோமிக்குச் சன்னதம் வந்துக்கிது. பூஷச கபகோட்டைகோச் சரியகோப் கபகோவும். (அடிக்கிறைகோன்.)

மைகி : (அடிரயப் ஷபகோறுக்க முடியகோதவனகோய்) எழுந்து ஐகயகோ! உயிர் கபகோகிறைகத! அடிக்க கவணடைகோம். 
அகடை அடிக்க கவணடைகோம்! இனி அடித்தகோல் பிரைகோணன் கபகோய்விடும். பிறைகு பணமும் கபகோய்விடும். 
சத்தியமைகோய் இன்ரறைக்குள் எப்படி யகோவது பணத்ரதக் ஷககோடுத்து விடுகிகறைன். ஷககோஞ்சம் சகோவககோசம் 
ஷககோடுங்கள். என்னிடைத்தில் இப்ஷபகோழுது பணகமை இல்ரல. கசகோதரன ஷசய்து பகோருங்கள்.

திண : பணம் இல்லகோத முணகடை ஏணடைகோ கடைன் வகோங்கிகன?

முண : பணமில்லகோட்டி எஷதனகோச்சும் அடைகு ரவடைகோ களுகத!

மைகி : (திணடைரனத் தனியகோய் அரழத்துப் கபகோய்) ஐயகோ உம்ரமை மிகவும் கவணடிக் ஷககோள்கிகறைன். ஒரு 
உதவி ஷசய்ய கவணடும்.

முண : என்னடைகோ ஷசய்யனும்?

மைகி : என்னிடைத்தில் இப்ஷபகோழுது பணமில்ரல. பகோதி ஷககோடுத்து விடுகிகறைன். இன்ஷனகோரு பகோதிரயத் 
தள்ளிக் ஷககோடுத்து விடுகிறீரைகோ?

முண : சரி சம்மைதித்தகோன்! அரதயகோச்சும் ரவ கீகளை.

மைகி : (முணடைரனத் தனியகோக அரழத்துப் கபகோய்) அகடை! ஒரு உபககோரைம் ஷசய். என்னிடைத்தில் சிறிய நரக 
ஒன்றிருக்கிறைது. அது பகோதிக் கடைனுக்குத்தகோன் சரியகோகும். அரதக் ஷககோடுக்கிகறைன். இன்ஷனகோரு பகோதிக் 
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கடைரன மைன்னித்து விடுகிறைகோயகோ?

முண : சரி! அப்படிகய ஆவட்டும் ஷககோணடைகோ நரவஷய.

மைகி : (முணடைரனப் பகோர்த்து உரைக்க) நீபகோதிக் கடைரனத் தள்ளிக் ஷககோடுக்கிறைது நிச்சயந்தகோகன?

முண ; நிச்சியந்தகோன்.

மைகி : (திணடைரனப் பகோர்த்து உரைக்க) உனக்கும் சம்மைதந்தகோகன! நீயும் பகோதிக் கடைரனத் தள்ளிக் 
ஷககோடுக்கிறைகோயகோ?

திண : சரி.

மைகி : சந்கதகோஷம்! இப்படி யகோர் உதவி ஷசய்யப் கபகோகிறைகோர்கள்! நீங்கள் மிகவும் நற்குணமுள்ளைவர்கள். 
இந்த உபககோரைத்ரத நகோன் மைறைக்ககவ மைகோட்கடைன். நகோன் உத்திரைவு ஷபற்றுக் ஷககோள்கிகறைன். (கபகோகிறைகோன்.)

முண : எங்கிட்டு கவகமைகோப் கபகோகறை? நில்றைகோ நில்லு. 

மைகி: ஏன் ஐயகோ! நிற்கச் ஷசகோல்லுகிறைகோய்? நீ பகோதிக் கடைரனத் தள்ளிக் ஷககோடுத்தகோய்; திணடைன் பகோதிக் 
கடைரனத் தள்ளிக் ஷககோடுத்தகோன். கடைன் முழுதும் தீர்ந்து கபகோய் விட்டைது. நகோன் கபகோகிகறைன். என்ரன ஏன் 
திரும்பவும் வரதக்கிறீர்கள்?

முண : சவகோசப்பகோ! அகடை! என்ஷன யகோருன்னு பகோத்துக் கிட்கடை; ஒன் சூச்சஷமைல்லகோம் எங்கிட்டைச் 
ஷசல்லகோது. எனக்குக் ககோதகோ குத்கரை? என் ககோரதப் பகோத்தியகோ எம்பிட்டுப் ஷபரிய ஷதகோகளை மின்னகய 
குத்தியகோச்சுடைகோ பூரைகோப் பணத்தியும் கீகளை வச்சுப்பிட்டு அந்தகோணகடை கபகோ. அதுக்கு மின்கன அப்பகோகல 
இப்பகோகல நகந்தின்னகோ முட்டிரயப் கபத்துப்படுகவன் சகோக்கிறைகத.

மைகி : நகோன் இங்கக பணம் யகோரிடைத்தில் வகோங்கிக் ஷககோடுப்கபன்?

முண : ஆருக்கிட்டை வகோங்கினகோ எனக்ஷகன்னடைகோ? ஷவக்கங் ஷகட்டை நகோகய! ஒங்கப்பரன வித்துக் குட்றைகோ!

மைகி : என் தகப்பன் இறைந்து கபகோய் விட்டைகோகன! எமைனுக்குத் தகோன் சட்டு எழுத கவணடும்.

முண : இல்லகோகமை கபகோனகோ ஒங்கம்மைகோரளை வித்துக் குட்றைகோ.

மைகி : அவள் என் தகப்பரனத் கதடிக் ஷககோணடு கபகோய் 3 வருடைமைகோய் விட்டைகத! அவரளை நகோன் எங்கக 
ககோணப் கபகோகிகறைன்? அவள் இருக்கிறை இடைத்ரதக் ககோட்டினகோல் அவரளை விற்றுத் தருகிகறைன்.

திண : கபகோடு பல்லு கமைகல; கபசரைகோணடைகோ ஷவறும் கபச்சு! இன்னும் ஷசத்கத கநரைத்துகல பணம் 
வரைகோஷமைப் கபகோனகோ நீ ஒங்கம்மைகோ இக்கறை ஷவடைத்துக்கு கபகோயிருகவ. ஆச்கசபரன இல்ரல. கபசகோகமை 
ஷரைகோக்கத்ஷதக் கீகளை வச்சன்னகோப் ஷபகோஷளைச்கச.

முண: இல்லகோஷமைப் கபகோனகோ ஒன்ரனகய வித்துக் குட்றைகோ.

மைகி : சரி! அப்படிகய ஆகட்டும். என்ரன இரைகோஜே வீதிக்கு அரழத்துக் ஷககோணடு கபகோங்கள்.

முண: கபகோகலகோம் வகோ! (கபகோகிறைகோர்கள்)
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திண : (உரைக்க) பத்து ரவகோய்க்கி இந்த மைனிசரன விக்கிகறைகோம்; வகோங்கறைவங்க வகோங்கலகோம். (பலதரைம் 
கூவுகிறைகோன்.)

ஒரு வழிப்கபகோக்கன் : என்ரனயகோ கூச்சல்?

மைகி : பத்து ரபகோய் ஷககோடுத்து என்ரன விரலக்கு வகோங்கிக் ஷககோள்ளும். நகோன் உமைக்கு அடிரமையகோய் 
இருந்து ஊழியம் ஷசய்கிகறைன்.

வழி: சரிதகோன்! உனக்கு யகோர் கசகோறு கபகோடுகிறைது? எனக்கு கவணடைகோம். (கபகோய் விடுகிறைகோன்)

மைகி : அடைகோடைகோ கபகோய் விட்டைகோகன! இன்ஷனகோரு முரறை கூவிப் பகோர்க்கிகறைன். (உரைக்க) என்ரன 10 
ரபகோய்க்கு வகோங்குவகோருணகடைகோ? என்ரன அடிரமையகோக வகோங்கிக் ஷககோள்வகோர் உணகடைகோ? (தனக்குள்) 
அடைகோடைகோ ஒருவரும் வரைவில்லகய! ஆககோ! அதிர்ஷ்டை ஹீனகன! எப்ஷபகோழுது மைகோதவரைகோயர் 
தரித்திரைரைகோனகோகரைகோ அப்ஷபகோழுகத எல்லகோருக்கும் தரித்திரைம் வந்துவிட்டைது.

முண : ஏணடைகோ ஷசகோம்மைகோ நிக்கிகறை? எங்கிடைகோ பணம்? ரவடைகோ கீகளை! (பிடித்துத் தள்ளுகிறைகோர்கள்)

மைகி: நகோன் நிரனத்தவுடைன் பணம் எங்கிருந்து வரும். பிர்ம்மைகோவகோக இருந்தகோல் உடைகன சிருஷ்டி 
ஷசய்யலகோம். (கீகழ விழுகிறைகோன். இருவரும் இவரன இழுத்துக் ஷககோணடு கபகோகிறைகோர்கள்) 

மைகி : ஐரயகயகோ அடிக்கிறைகோர்ககளை! ஷககோல்லுகிறைகோர்ககளை! ஐகயகோ! ககள்வி முரறை இல்ரலயகோ? இந்த நகரைம்
அதிககோரி இல்லகோமைல் பகோழகோய்ப் கபகோய் விட்டைதகோ? இந்த அக்கிரைமைத்ரதத் தடுப்பவரில்ரலயகோ? (கமைகலசன் 
வருகிறைகோன்.)

கமைகல : (தனக்குள்) இஷதன்னடைகோ எயவகோகீது! இந்தச் சூதகோடிப் பயவ ஏன் இங்கிட்டு நிக்கிறைகோங்க? 
சூதகோடிப் பயவளுக்கு எசமைகோன் முணடைனும் இன்ஷனகோருத்தனும் மைகிபகோலரன என்னகோத்துக்கககோ 
ஷதரியல்கல கீகழ கபகோட்டு இளுத்துக்கிட்டு வகோரைகோங்ககளை! சூதுகல இருக்கிறை இம்பம் எதுகல 
வருங்கிகறைன்! அந்த இம்பம் கறி கசகோறு திங்கறைத்தகல கூடை வரைகோகத; நகோன் முணடைன் ஊட்டுக்குப் கபகோயி 
ஆட்டைம் ஆடி எத்தினி நகோளைகோச்சு! பணமில்லகோகமை எம் ஷபஞ்சகோதிஷயப் பதினஞ்சி ரவகோக்கி வச்சு ஆடின. 
ஷபகோறைவகோகல நகோன் கபகோககவ இல்ரலகய; என்ஷனக் கணடைகோக்ககோ ஏன் வல்ஷலன்னு முணடைன் 
கககோவிச்சுக்கினகோ என்னகோ ஷசய்றைது? அவகன பகோக்ககோகமை மூஞ்சிகல துணிஷயப் கபகோட்டு மூடிக்கினு இந்த 
வழியகோ கபகோகறைன். (தன் வஸ்திரைத்ரதப் பிரிக்கிறைகோன்) ஆககோககோ முளுக்கக் கந்தலகோல்ல இக்குது! இதுகல 
எத்தினி கணணு! எத்தினி ஒட்டு! இதுவும் ஒரு மைகோதிரி அளைவுதகோன்! இல்கல இல்கல! இந்தத் 
துணிகயகோகடை கசகோக்ரகப் பகோத்துப்பட்டு எம்பட்டுப் கபரு கணஷணப் கபகோட்டுட்டைகோங்ககறைன். 
இஷதல்லகோம் அந்தக் கணணுங்க. இஷதப் பிரிச்சுப் கபகோட்டுக்கினகோ இன்னம் கண கபகோட்றுவகோங்க. 
மைடிச்கச வச்சுக்ககறைன். (மைடித்து ரவத்துக் ஷககோள்ளுகிறைகோன்.) என்கன முணடைன் பகோர்த்தகோன் என்ன 
ஷசஞ்சுடுவகோன்? கபகோயிப் பகோர்க்ககறைன். (வருகிறைகோன்.)

முண: எங்ககடைகோ ரவகோ? 

மைகி: எங்கிருந்து வரைப்கபகோகிறைது?

கமைகல : அகடை முணடைகோ என்ன விகசசம்? ஷசகோகமைகோ இக்கிறைகோயகோ?

முண : இந்தச் சமையத்துகல நீ எங்கிட்டுறைகோ வந்கத? இந்தக் களுகத 10-ரவகோ தரைனும். ஏம்மைகோத்தரைகோணடைகோ.

கமைகல : அதுக்ககோ இம்பட்டு ஷபறைமைகோதம்!
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முண : (கமைகலசனுரடைய அங்கவஸ்திரைத்ரதப் பிடிங்கிப் பிரித்து) ஆககோ! பகல! பகோருங்ரகயகோ ஆயிரைம் 
கணகணகோரடையகோகளை! இந்த அளைவகோன துணிரயப் கபகோட்டை இந்த ஷபபரைவுக்கு 
10-ரவகோ ஷபரைமைகோதம் இல்ரலயகோம்.

கமைகல : கபகோடைகோமுட்டைகோகளை! நகோன் எத்தினிகயகோ பத்து ரபகோகய ஒரு கண கநரைத்துகல சூதகோடித் 
கதகோத்திருப்கபணடைகோ முணகடை! மைனிசன் பணத்கத என்னகோத்துக்குடைகோ மூட்ரடையகோக் கட்டி ரவக்கிறைது? 
பணத்ரதத் திங்க முடியுமைகோடைகோ? ஷககோலபகோதவணடைகோ! நீ 10-ரவகோக்ககோவ இந்த மைனிசகனப்கபகோட்டு 
இப்படித் தகோனகோடைகோ நசுக்கறைது! ஒனக்கு ஷநஞ்சுகல எரைக்கமில்லியடைகோ?

முண : அகடை! நீ ஷபரைப தகோணடைகோ! ஒன்ஷனத் ஷதரியுணடைகோ இதகோணடைகோ வளி; நீ கபகோய்த்து வகோடைகோ.

கமைகல : அகடை! இவஷனச் ஷசகோம்மைகோப் கபகோட்டு ஒவித்திரைம் பணணகோகத! நகோன் ஒணணு ஷசகோல்கறைன். அந்த
மைகோதிரி ககளு! இன்னும் 10-ரவகோ இவனுக்கு கடைனகோக்குடு. அரத வச்சு ஆடி ஒன் கடைரனத் தீத்துடுவகோன்.

முண : எப்பிடிடைகோ?

கமைகல : இவன் ஷகலிச்சகோ நீ பணம் குடுக்க வகோணகோம்.

முண : கதகோத்தகோன்னகோ?

கமைகல: அப்பவும் குடுக்க வகோணகோம்.

முண: பத்திசகோலிடைகோ நீ என்கன யகோருன்னு பகோத்துக்கிட்கடை! 
ஷபகோறைந்தது ஷமைகோத ஒன்ரனப் கபகோகல நகோன் எம்பிட்டுப் கபஷரைப் பகோர்த்தவனகோச்கச! நகோன் அம்பட்டுப் 
கபரரையும் ஏமைகோத்தரைவனகோச்கச! அகடை கரைகோக்கிகத இல்லகோத பயகல! ஒங்கிட்டை நகோன் பயப்பட்டைவன்?

கமைகல : ஆர்றைகோ கரைகோக்கிகத இல்லகோதவன்?

முண : நீதகோணடைகோ?

கமைகல : ஒங்கப்பன், பகோட்டைன், முப்பகோட்டைன் இவிங்க தகோணடைகோ கரைகோக்கித இல்லகோதவிங்க. (ஓடிப் 
கபகோகும்படி கமைகலசன் மைகிபகோலனுக்குச் ரசரக ககோட்டுகிறைகோன்.)

முண : அகடை! களுகத! இனிகமைகல கபசினின்னகோ பல்லு கில்ஷலல்லகோம் ஒடைஞ்சி கபகோவும். ஆருன்னு 
பகோத்துக்கிட்கடை? அகடை, மைகிபகோலகோ! எங்கிடைகோ பணம்? ரவடைகோ கீகளை! (இழுக்கிறைகோன்.)

மைகி : ஐயகோ! ஐயகோ! இன்ரறைக்குள் எப்படியகோவது ஷககோடுத்து விடுகிகறைன். என்ரன ஏன் இப்படிக் 
ஷககோல்லுகிறைகோய்? இனி கமைல் உபத்திரைவித்தகோல் என் உயிர் கபகோய்விடும்.

கமைகல : (கககோபத்கதகோடு) அகடை கதவிடியகோ மைககன. அவகனத் ஷதகோடைகோகதங்கிகறைன். கபகோட்டு 
இளுக்கிறீயகோ? அவன் கமைகல இன்னகமைக் ரக கபகோட்டீன்னகோ ஒன் முதுகு கதகோரலப் கபத்துடுகவன். 
சகோக்கிரைகத! அடியகோத்கத ஆருன்னு கரைகோசரன பணணிக் கிட்கடை?

(முணடைன் மைகிபகோலனுரடைய மூக்கின் அடிக்க இரைத்தம் வடிகிறைது. அரதக் கணடை மைகிபகோலன் கசகோர்ந்து 
கீகழ விழுகிறைகோன்.)

கமைகல : இகதகோ பகோருடைகோ ஒகரை ஒதகல ஒன் தரல கிகலல்லகோம் எகிரிப் கபகோவுது (முணடைரன அடிக்கப் 
கபகோகிறைகோன்.)
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முண : வகோடைகோ ஒரு ரக பகோர்க்கலகோம். ஒம் ஷபகோஞ்சகோதி பள்ஷளைங்களுக்கு ஒரு எலும்பகூடை இல்லகோஷமைப் 
பணணிப் பட்கறைன். (அடிக்கிறைகோன்.)

கமைகல : ஆககோ! அப்படியகோ ரைகோசவீதிகல பட்டைப் பகல்கல நீ என்கன அடிக்கிறியகோ? ஒருத்தரும் 
ஒன்ஷனக்ககக்றைவங்க இல்கலன்னு ஷநனச்சுட்டியகோ? இப்பகவ ஒங்க பகோட்டைன் ஒங்கம்மைகோ பருசன் 
நகோயகோதபிதி இக்கிறைகோன் பகோரு அவன் கிட்டைப் கபகோயிச் ஷசகோல்லி ஒன்கன எங்கிட்டுப் பகோக்கனுகமைகோ 
அங்கிட்டுப் பகோர்க்ககறைன். பயப்படைகோகத!

முண : அகடை இந்தப் பூச்சிக்ஷகல்லகோம் இந்த முணடைன் பயந்துடுவகோன்னு ஷநஷனச்சிக் கிட்டியகோடைகோ? 
ரகயகோகல ஆவகோத முணகடை இப்பகவ கபகோயி ஷசகோல்லிக் கககோடைகோ! நகோனும் ஒன்ஷனப் பகோக்ககறைணடைகோ 
எனக்கும் சகோமி குடுத்த கணணு இக்குதுடைகோ!

கமைகல : நீயுமைகோ பகோக்கப் கபகோகறை? அகடை எப்படிடைகோ பகோப்கப? அந்த அளைஷவக் ஷககோஞ்சூணடு ககோட்டுறைகோ 
பகோர்க்கலகோம்.

முண : இப்படித் தகோணடைகோ பகோப்கபன் (முணடைன் தன் கணகரளை நன்றைகோய்த் திறைந்து ஷககோணடு முகத்ரத 
நீட்டுகிறைகோன்.)

கமைகல : இந்தகோ நல்லகோப் பகோருடைகோ (கமைகலசன் ஒரு பிடி மைணரண எடுத்து முணடைன் கணகளில் கபகோட்டு 
விடுகிறைகோன். அவன் கணகரளை மூடிக்ஷககோணடு தவிக்கிறைகோன்.)

முண : அகடைகடை! கணணு கபகோச்சுடைகோ! அகடை திணடைகோ! இங்கிட்டு ஓடியகோகடைகோய்! என் கணணுகல 
ஊதுகடைகோய்!
(அந்தச்சமையத்தில் மைகிபகோலன் எழுந்திருக்கிறைகோன். அவனுக்குக் கமைகலசன் ரசரக ஷசய்ய, அவன் ஓட்டைம் 
பிடிக்கிறைகோன்.)

கமைகல : (தனக்குள்) சரி நம்ப ஆளு தப்பிச்சுக்கிட்டைகோன். இந்த முணடைன் ரைகோசகோவுக்கு ஷரைகோம்ப 
கவணடியவன். இவன் நம்ப தஷலக்கிக் கல்லு வச்சுடுவகோன். பிரைதகோபன் என்கிறை எரடையன் ரைகோசகோவகோகப் 
கபகோரைகோன்னு கசகோசியக்ககோரைன் ஷசகோல்லிப் பட்டைகோனகோம். சகோனகோகபரு அவங்கிட்டைப்கபகோயிச் 
கசந்துட்டைகோங்களைகோம். நகோனும் கபகோயிச் கசந்துக்ககறைன். (கபகோய் விடுகிறைகோன்.)

(வஸந்தகஸரனயின் மைகோளிரக: ஒரு மைஞ்சத்தின் மீது அவள் ஏகதகோ சிந்தரனயின் ஆழ்ந்தவளைகோய்ச் 
சகோய்ந்திருக்க, அவளுரடைய பணிப்ஷபண மைல்லிககோ விசிறியகோல் வீசுகிறைகோள்.)

மைல்லி : அம்மைகோ! இன்று பூரஜேக்குத் தகோங்கள் வரை முடிய வில்ரல என்று தங்கள் தகோயிடைத்தில் ஷதரிவித்து 
விட்கடைன்.

வஸ : (தன் கயகோசரனயில் இருந்து திடுக்கிட்டு) ஆககோ! மைல்லிககோ! நீயகோ? என்ன ஷசகோல்லுகிறைகோய்?

மைல்லி : பூரஜே விஷயமைகோய் தகோங்கள் ஷசய்த உத்திரைரவத் ஷதரிவித்து விட்கடைன் என்கறைன்.

வஸ : சந்கதகோஷம் (திரும்பவும் கயகோசரனயில் ஆழ்கிறைகோள்.)

விருத்தம்: எதுகுல ககோம்கபகோதி

மைல்லி :
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அன்ரனகய! அரியநங்ககோய்! அகத்திரன வருத்திச் சகோல
நின்ரனகய வரதக்கு ஷமைணண ஷமைன்ஷனன வுரரைப்பகோ ஷயன்பகோல் 
ஷபகோன்ரனகய நிகர்த்த கமைனி ஷபகோலிஷவலகோ மிழக்கச் கசகோமைன் 
தன்ரனகய பழித்த வகோமைத் தணமுக மிழந்த கககோலம். 

அம்மைகோ! என்ன விகசஷம்? தகோங்கள் அடிக்கடி எரத நிரனத்கதகோ கவரலப்பட்டு வருந்துகிறீர்ககளை. நகோன் 
ககட்டைகோல் கககோபித்துக் ஷககோள்வீர்ககளைகோ? என்று இதுவரரையில் ககட்ககோமைல் இருந்கதன். முகஷமைல்லகோம் 
ஷவளுத்துப் கபகோய்விட்டைது! அடிக்கடி ஷமைய்மைறைந்து ஏகதகோ விஷயத்ரதப் பற்றி ஆகலகோசரன ஷசய்த 
வணணமைகோககவ இருக்கிறீர்கள். ஊணுறைக்கம் முதலியவற்ரறையும் அலட்சியம் ஷசய்கிறீர்கள். 
மைகோந்தளிரரையும் வகோரழயின் குருத்ரதயும் கபகோன்றை உங்களைது ஷமைல்லிய அழகிய கதகத்ரத ஏகதகோ ஒரு 
மைனப்பிணி வருத்திக் கருக்குகின்றைகத! தயவு ஷசய்து என்னிடைத்தில் ஷதரிவியுங்கள். எந்த ககோரியத்ரதயும் 
மைனதிகலகய இரைகசியமைகோய் ரவத்துக் ஷககோணடு தனிரமையில் வியகோகூலப் படுவகோகனன்? ஆப்தர்களைகோன 
என்ரனப் கபகோன்றைவர்கள் எதற்ககோக இருக்கிகறைகோம்? விகசஷஷமைன்ன என்பரதத் ஷதரிவித்தகோல் இதில் 
என்னகோல் ஏதகோவது உதவி ஷசய்யக் கூடுமைகோனகோல் அரதச் ஷசய்கிகறைன்.

வஸ : (நகோணத்துடைன்) அப்படி ஒன்ரறையும் ககோகணகன! நகோன் சகோதகோரைணமைகோக எப்ஷபகோழுதும் இருப்பரதப் 
கபகோலத் தகோகன இருக்கிகறைன். சர்க்கரரை கசப்பது சர்க்கரரையின் குற்றைமைல்லகவ! வகோயின் குற்றைமைல்லவகோ. 
ஆரகயகோல் உன் கணகளிகலதகோன் ஏகதகோ மைகோறுபகோடு உணடைகோயிருக்க கவணடுஷமைன்று நிரனக்கிகறைன்.

மைல்லி: அம்மைகோ!
(சங்கல்பகமை என்றை கீர்த்தரனயின் வர்ணஷமைட்டு)

ப. ஸஞ்சலகமை யகோகதகோ மைனதில்? தகோகய
நீ ரைரத யினிப் கபகோக்குவீர் (ஸ்)
அ. நஞ்சகோனகவ ஆககோரைந்துயிலும்;
நங்ரக நீ விர் வருந்தயகோன் சகிப்ஷபகனகோ?
ச. என்ன கவதரனகயகோ? இனியும் நகோணகமைகோ?
என்ன கககோலஷமைனது கதகம் பரதக்குகத! 
அன்னகோய்! துயர்கபகோது மித்ஷதகோடு, 
என்ன கதரவ வருத்துகதகோ கூறுவீர். (ஸ்)

அம்மைணி! எப்கபகோதும் என்ரனப் பரிககோசம் ஷசய்வரதப் கபகோல இப்கபகோது ஷசய்வது தவறு. யகோவரிலும் 
உயர்ந்து ஆககோயத்தில் உலவும் அழகிய சந்திரைனுக்குத் தன்னிடைத்திலுள்ளை களைங்கத்ரத அறிந்து ஷககோள்ளும்
வல்லரமை இல்ரல. அரத நகோமைல்லகவகோ அறிந்து ஷககோள்ளுகிகறைகோம். என்னிடைத்தில் ஷசகோல் வதில் 
ஷவட்கஷமைன்ன? நகோனும் தங்கரளைப் கபகோல ஒரு ஸ்திரீ தகோகன! தகோய்க்கு ஒளித்த சூலுணகடைகோ என்று 
ஷசகோல்லுவகோர்கள். தங்கரளை வருத்தும் கநகோய் இன்னஷதன்று ஒருவகோறு எனக்குத் ஷதரிகிறைது. அதுதகோகனகோ? 
என்று நிச்சயமைகோய் அறிந்து ஷககோள்ளை விரும்பகிகறைன். எந்த கநகோயகோனகோலும் அரத விலக்க 
மைருந்திருக்கிறைகத! வியகோதிரயப் கபகோக்க முயலகோமைல் ஏன் அனகோவசியமைகோய் அரத அதிகரிக்க 
விடைகவணடும்? தயவு ஷசய்து தங்களுரடைய மைகனகோ வியகோதிரய ஷவளிப்படுத்துங்கள். அம்மைணி!

வஸ : சில விஷயங்களில் உலகத்தகோரின் அபிப்பிரைகோயம் தவறைகோய்த் கதகோன்றுகிறைது. அவர்கள் எரத 
நல்லஷதன்று நிரனக் கிறைகோர்ககளைகோ அது ஷகட்டைதகோக இருக்கிறைது; எரதக் ஷகட்டைது என்று 
மைதிக்கிறைகோர்ககளைகோ அது நல்லதகோக இருக்கிறைது.

மைல்லி : அப்படியகோனகோல் உலகத்தகோர் யகோவரும் மூடைர்ககளைகோ? எந்த விஷயத்தில் அப்படித் தவறைகோக 
அபிப்பிரைகோயம் ஷககோள்ளுகிறைகோர்கள்? ஷதரிவியுங்கள் ககட்கலகோம்.
விருத்தம்: ககோனடைகோ 
வஸ:
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மைங்ரககய என்றைனகோவி மைல்லிககோ உணரமைத் கதகோழி!
சங்ரகரய வரதத்துச் சகோலச் சலனகமை தரும்ஷபகோருட்கள் 
எங்ஙன முயர்ந்த வகோகு ஷமைழிலினகோற் குணத்தகோற் கூறைகோய் 
பங்கமைகோர் ஷபகோருகளை யன்றிப் பிறிஷதனப் பகரை லகோகமைகோ? 

எது மிகவும் அழககோனது, எது மிகவும் நற்குணமுரடையது என்று ஷசகோல்லப்படுகிறைகதகோ, அது ஷபரிதும் 
துன்பத்ரதத் தருவதகோய் இருக்கிறைது. குணமும் அழகுரடைய ஷபகோருள் நமைது மைனரதக் கவர்ந்து நம்ரமை 
ஓயகோக் கவரலயிலும் ஒழியகோ மைகனகோ கவதரனயிலும் ஆழ்த்துகிறைது. ஷசல்வஷமைன்பது சிந்ரதயின் 
அரமைதி அல்லவகோ? எல்லகோச் ஷசல்வத்திலும் அருரமையகோனதும் கமைலகோனதும் மைனதின் திருப்தி ஒன்கறை! 
அவ்வித அருரமையகோன திருப்திரயக் குரலத்து மைனரதப் பகோழகோக்குகின்றை ஷபகோருரளை நல்லஷதன்று 
ஷசகோல்லலகோகமைகோ? நம்முரடைய பஞ்கசந்திரியங்களுக்கும் மைனதிற்கும் எது இன்பத்ரத ஊட்டுகின்றைகதகோ 
அரதயல்லகவகோ அழகுரடைய ஷபகோருள் என்றும் நற்குணமுரடைய ஷபகோருள் என்றும் ஷககோள்ளை கவணடும்.

மைல்லி : அழககோன ஒரு ஷபகோருரளைக் கணடு நகோம் வருந்துவது எதனகோல்? அந்தப் ஷபகோருள் இன்பம் 
தருவரதக் ககோணகவ, அரத நகோமைரடைதல் கவணடுஷமைன்று மைனதில் உணடைகோகும் கபரைகோரசயினகோல் நமைக்கு
மைகனகோ கவதரன உணடைகோகிறைது. நம்முரடைய துன்பத்திற்கு நமைது மைனகத ககோரைணமின்றி அந்தப் ஷபகோருள் 
இன்பத்ரதகய தருகிறைது! இது யகோருரடைய குற்றைம்? அந்தப் ஷபகோருரளை அரடைய நகோம் அவ்வளைவு 
ஆத்திரைப்படுவகோகனன்? எல்லகோவற்றினிடைத்திலும் அதிக விருப்பம் ஷவறுப்பம் இல்லகோமைல் இருந்தகோல் 
நம் மைனதில் அவ்வளைவு கவதரன ஏன் உணடைகோகிறைது? ஆரகயகோல் இன்பமும் துன்பமும் நம்முரடைய 
மைனதிகலகய இருக்கின்றைன. நகோம் நம்முரடைய மைனரத அடைக்கி நடைத்துவதில் இருந்து அரவ 
ஏற்படுகின்றைன.

வஸ : உலகத்தில் எல்கலகோரும் சந்நியகோசிரயப் கபகோல மைகனகோ உறுதிரயக் ஷககோள்ளை முடியுமைகோ? எல்லகோ 
மைனிதரும் துறைவிகளைகோய் விட்டைகோல், இந்த உலகத்தில் நிரறைந்திருக்கும் மைகோயகோ ரபமைகோன சிருஷ்டிப் 
ஷபகோருட்கள் யகோவும் அனகோவசியமைகோய் விடும். அவற்ரறைப் பரடைத்த ஈசுவரைனுக்கும் ஒரு கவரலயும் 
இல்லகோமைல் கபகோய் விடும். உலகப் பற்ரறை ஒழித்த கயகோகியும் அழஷகன்று ஷசகோல்லப் படும் அந்த 
வஞ்சகப் ஷபகோருளின் மைகோய வரலயில் பட்டுத் தத்தளிக்கிறைகோன் என்றைகோல், மைற்றைவரின் தன்ரமைரயப் பற்றி 
ஷசகோல்வகோகனன். ஒரு ஷபகோருரளைக் கணடு நகோம் வருந்துவது அந்தப் ஷபகோருளின் குற்றைமைகோய் இருந்தகோல் 
என்ன? எவ்விதத்திலும் நகோம் அந்த ஷபகோருரளைப் பற்றி வருந்த கநருகிறைது. ஆரகயகோல் நம்ரமைத் 
துன்பறுத்தும் ஷபகோருட்கரளை நல்ல ஷபகோருட்கள் என்று ஷசகோல்வது தவறு. எது நம்முரடைய மைனதில் 
சலனம் உணடைகோக்ககோமைல் இருக்கிறைகதகோ அதுகவ நல்ல ஷபகோருள். அரதகய விகசஷித்ததகோய் நகோம் 
ஷககோணடைகோடை கவணடும். ஆனகோல் ஜேனங்கள் பின்னரத அலட்சியமைகோக மைதிக்கிறைகோர்கள். அதிருக்கட்டும்; நீ 
என் மைகனகோ வியகோதியின் ககோரைணத்ரதக் ஷககோஞ்சம் அறிந்து ஷககோணடைதகோய்த் ஷதரிவித்தகோகய! எங்கக? 
இன்னஷதன்று ஷசகோல் பகோர்க்கலகோம்.

மைல்லி : (’மைருகவ ஷசறித்த' என்றை திருப்பகழ் வர்ணஷமைட்டு)

ஆனந்த ரபரைவி

அககமைகோவிரளைக்க முககமைகோ ஷவளுக்க அழகக ஷயகோளித்த திதுதீது, 
அறிகவனரனத் துமைதகவள் விடுத்த கரணகயவகுத்து குறியகோகும்.

இச்சின்னங்கள் எல்லகோம் ககோதல் கநகோய்க்குத்தகோன் உணடைகோகும். என்ரன ஏன் இப்படிப் பரீட்சிக்கிறீர்கள். 
தயவு ஷசய்து இரைகசியத்ரத என்னிடைத்தில் ஷதரிவியுங்கள். அநியகோயமைகோய்த் தங்களுரடைய ஷமைல்லிய 
கமைனி வரதபடுகின்றைகத எந்த இரைகோஜே குமைகோரைன் தங்களுரடைய மைனரத இப்படிக் கவர்ந்தகோன்? 
உணரமைரயச் ஷசகோல்லுங்கள்.

வஸ : (கமைற்படி வர்ணஷமைட்டு) - கல்யகோணி
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ஸகிகய! கணத்திற்பலமைகோரத நத்துநிருகபகோர் மைணத்தல் ஸரியகோகமைகோ? 
ஸகிகய எனக்கு விதிகயகோ? மைனத்தும் நிரனகயன் சலிக்கும்-மைகிகபகோரரை

இருந்திருந்து இரைகோஜேகுமைகோரைன் கபரிலகோ ககோதல் ஷககோள்ளை கவணடும்? அவர்களுக்குச் ஷசன்றை இடைஷமைல்லகோம்
மைரனயகோட்டி ஆயிற்கறை அவர்கள் ககோதல் நிரலத்ததல்லகவ! அவர்கரளை நம்பிகனகோர்களின் கதி அகதகோ 
கதியல்லகவகோ இன்ரறைக்கு என்ரன விரும்பவகோர்கள் நகோரளைக்கு கவறு ஒருத்தியின் கபரில் கமைகோகம் 
ஷககோணடு என்ரன அலட்சியம் ஷசய்வகோர்ககளை! அவர்கரளை நம்பவது, மைண குதிரரைரய நம்பி ஆற்றில் 
இறைங்கினகோற் கபகோன்றைகத!

மைல்லி : (கமைற்படி வர்ணஷமைட்டு) – ஆகபரி 

மையிகல பழித்த இயகல ஷசழித்த மைணிகய இனித்த மைடைமைகோகன 
மைரறைகயகோர் குலத்தி ஷலழிலகோ ஷரைகோருத்தர் மைனமீ திருத்தல் நிஜேமைகோகமை.

அப்படியகோனகோல் தங்கள் மைனதிற் குடிஷககோணடை பணணியவகோன் யகோரைகோவது பிரைகோம்மைணரைகோய்த்தகோன் இருத்தல்
கவணடும். தகோங்கள் சகோதகோரைணமைகோனவர்களின் மீது இச்ரச ஷககோள்வீர்களைகோ? அவர் சகல விதமைகோன 
கல்வியிலும் கதர்ச்சி ஷபற்றைவரும் ஷயளைவனப் பருவமுரடையவருமைகோன அந்தணரைகோய்த் தகோன் இருக்க 
கவணடும். ஆம், அகதகோ பகோருங்கள்! உங்கள் முகத்தில் ஒருவிதப் பன்னரக உணடைகோகிறைகத!

வஸ: (கமைற்படி வர்ணஷமைட்டு) - ககோம்கபகோதி

கயகல பழித்த விழியகோய்! படித்த மைரறைகயகோர் மைணத்தல் கருதகோர்கள் 
அவகரைகோ துதித்துப் பணிகவகோடிருத்த துருககோன முற்று-மைறிகவகோர்கள்.

பிரைகோம்மைணர்கள் வணங்கப்படுவதற்கு அருககரை ஒழியக் ககோதலிக்கப்படைக் கூடியவர்கள் அல்லகரை 
அதற்ஷகன்ன ஷசய்கிறைது?

மைல்லி : அப்படியகோனகோல் அவர் ரவசிய ஜேகோதிரயச் கசர்ந்தவரைகோக இருக்கலகோகமைகோ? அந்த 
ஜேகோதியகோரிடைத்திகலகய ஷபகோருள் குன்று குன்றைகோய்க் குவிந்திருப்பதகோல் அதுவும் ஒரு விதத்தில் நல்ல 
சம்பந்தந்தகோன்.

வஸ: அடி மைல்லிககோ ஏகதது? நீ என்ரன விடை மைகோட்டைகோய் கபகோல் இருக்கிறைது! ஒவ்ஷவகோரு ஜேகோதியகோய்க் 
ககட்டுக் ஷககோணகடை வருகிறைகோகய! கரடைசியகோக நல்ல வகோர்த்ரத ஷசகோன்னகோய்! ஷவட்கக் ககடு, 
ரவசியரன யகோரைகோவது கணவனகோய் அரடைவகோர்ககளைகோ? திரரை கடைகலகோடியும் திரைவியம் கதடு என்னும் 
பழஷமைகோழி அவர்களுக்ககோகச் ஷசகோல்லப்பட்டைதல்லகவகோ? இரைவிலும் பகலிலும் விழிப்பிலும் துயிலிலும், 
அவர்களைகோல் வணங்கப்படும் கடைவுள் பணகமை. அவர்கள் மைனிதரிடைத்தில் சிறிதும் பிரியம் ரவக்க 
மைகோட்டைகோர்ககளை! அவர்கள் ஓயகோமைல் தூரை கதசத்திற்குப் கபகோவதிலும் கரடைகரளைக் கட்டியழுது 
ஷககோணடிருப்பதிலும் தம் ஆயுட் ககோலத்ரதக் கழிப்பவர்கள் அல்லகவகோ. ஸ்திரீகளின் மைனது குளிரை 
அவர்கள் வகோயில் இருந்து ஒரு அன்பகோன ஷமைகோழியும் வரைகோகத. ஆரகயகோல் ரவசியர் கபரில் எந்த ஸ்திரீ 
ஆரச ரவப்பகோள்!
மைல்லி : அப்படியகோனகோல் உங்கள் ககோதலர் பிரைகோம்மைணரும் அல்ல, க்ஷத்திரியருமைல்ல, ரவசியருமைல்ல, 
கவறு யகோர்?

வஸ: அடி மைல்லிககோ நீ ஒன்ரறையும் அறியகோதவரளைப் கபகோல மிகவும் அவசரைமைகோகக் ககள்விகரளைக் 
ககட்டுக் ஷககோணகடை கபகோகிறைகோகய! நகோம் இரைணஷடைகோரு மைகோசத்திற்கு முன் ஸ்வகோமி கககோவிலுக்குப் 
கபகோயிருந்த கபகோது அங்கு வந்திருந்த ஒருவரரைப் பகோர்த்து அவர் யகோஷரைன்று நகோன் உன்ரனக் ககட்டைரத 
மைறைந்து விட்டைகோயகோ?
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மைல்லி: ஓகககோ அப்படியகோ? அறிந்து ஷககோணகடைன்! அறிந்து ஷககோணகடைன்! கநற்றிரைவு நீங்கள் ஒளிந்து 
ஷககோணடைதகோகச் ஷசகோன்னீர்ககளை. அது அவருரடைய மைகோளிரக அல்லகவகோ? ஆனகோல் அவர் மிகவும் ஏழ்ரமை 
நிரலயில் இருப்பதகோய் ஜேனங்கள் ஷசகோல்லிக் ஷககோள்கிறைகோர்ககளை! அவர் கபரிலகோ இச்ரச ஷககோணடீர்கள்?

வஸ: (’எந்துகுவகோடைலகிநகோடு' என்றை பகோட்டின் வர்ண ஷமைட்டு)
கதகோடி - ரபகம்

ப. ஸஷந்தரைனகோல் எனதுகமைனி கசகோர்ந்தகதவகோடி
அ. இந்து வதனங் கினிரமை ககோண 
எந்தமைகோது மைகோரசமீறை வந்து பகோதம் கபகோற்றிடுவகோள் (ஸஷ)
ச. எந்த நகோளும் நிரறையில்மீறைகோ நீர்ரமையும் நலமும்
ஷசகோந்தமைகோன தனகமையகோக - ஸஷககமைகோ ஷசல்வகமை! 
மைனத்தின் ஷபருரமை பணத்திற் ககோகமைகோ! 
மைகோரைன்வகோமை கமைனிககோணத் தீரமையகோரு நீங்கிகயகோடும் (ஸஜூ)

அவர் தனத்தில் ஏரழயகோய் இருந்த கபகோதிலும் குணத்தில் அவரரைவிடை கமைலகோன தனிகர் உணகடைகோ? ரக 
நிரறைந்த பணத்ரதக் ககோட்டிலும் கண நிரறைந்த கணவகன கமைல் என்பகோர்ககளை. அதற்கு இணங்க 
அவருரடைய அழகு கணஷககோள்ளைகோ ககோட்சி அல்லவகோ? கயகோக்கியரதரயக் கருதகோமைல் பணத்ரதகய 
தகோசியர் நகோடு வகோர்கள் என்று ஷசகோல்லப்படும் தூஷரண எனக்கு இல்லகோமைற் கபகோகட்டுகமை.

மைல்லி : அம்மைணி! மைகோமைரைத்தின் பஷ்பங்கஷளைல்லகோம் உதிர்ந்து கபகோன பிறைகு, அரத வணடுகள் நகோடுதல் 
உணகடைகோ?

வஸ : ஆரகயினகோகலதகோன் வணடிற்குக் ககோமைன் என்று ஒரு ஷபயர் ஏற்பட்டிருக்கிறைது. அறிவில்லகோ 
வணடுகள் அப்படி நன்றி அற்றைதகோயும், சுயநலம் உரடையதகோயும் இருந்தகோல் நன்றைகோய்ப் பகுத்தறிரவப் 
ஷபற்றை நகோமும் அரதப் கபகோலச் ஷசய்தல் கவணடுமைகோ?
மைல்லி : அப்படியகோனகோல் அவரரை அரடையும் வழிரயப் பற்றி கயகோசரன ஷசய்யத் தரடைஷயன்ன?

வஸ : அதற்ககோக நகோன் ஒரு தந்திரைம் ஷசய்திருக்கிகறைன். அரத கஹைதுவகோக ரவத்துக் ஷககோணடு அவரிடைம் 
திரும்பவும் கபகோய்ப் பகோர்க்கலகோம். ஆனகோல் அவருரடைய பிரியத்ரதப் ஷபறுவது சுலபமைகோன ககோரியம் 
அல்ல, என்ன ஷசய்கிறைது?

மைல்லி : (பன்சிரிப்படைன்) ஓகககோ இந்த எணணத்தினகோகல தகோன் ஆபரைணங்கரளை அவருரடைய 
மைகோளிரகயில் ரவத்து விட்டு வந்தீர்ககளைகோ?

வஸ : (திடுக்கிட்டு) இஷதன்ன சப்தம்? யகோர் ஓடி வருகிறைகோர்கள். யகோர் இந்த மைனிதன்?

(மைகிபகோலன் அவர்களிருந்த இடைத்திற்குள் கவகமைகோய் ஓடி வந்து வஸந்தகஸரனயின் ககோலில் 
விழுகிறைகோன்.)

மைகி : அம்மைணி! அபயம்! அபயம்! இந்த ஆபத்தில் இருந்து என்ரனக் ககோப்பகோற்றை கவணடும்.

வஸ : ஷககோடுத்கதன் அபயம்! எழுந்திரு! மைல்லிககோ! வகோசற் கதரவ மூடிவிடு. (மைல்லிககோ கபகோகிறைகோள் 
யகோரரைக் கணடு இப்படி ஓடி வருகிறைகோய்? உனக்கு என்ன ஆபத்து கநர்ந்தது?

மைகி : கடைன்ககோரைனுக்ககோக பயந்து ஓடி வருகிகறைன்.

வஸ: அடி மைல்லிககோ கதரவத் தகோளிட்டு விடு.
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மைகி : (தனக்குள்) ஆககோ கடைன்ககோரைன் என்றை ஷசகோல்ரலக் ககட்டைவுடைன் இவள் என்ரனக் ககோட்டிலும் 
அதிகமைகோய்ப் பயப்படுகிறைகோகளை! இதுவும் அதிர்ஷ்டைந்தகோன் ஏரைகோளைமைகோன ஷசல்வமும், நற்குணமும் ஷபற்றை 
இந்த ஸ்திரீ எனக்கு உதவி ஷசய்யகோமைல் இருக்க மைகோட்டைகோள். பகோர்க்கலகோம்.

(வீட்டிற்கு ஷவளியின் முணடைன், திணடைன் இருவரும் வருகிறைகோர்கள்.)

முண : அவன் எங்கிட்டுத்தகோன் கபகோனகோன். அவகன உடைப் கபகோறைதில்ரல! நமைக்ககோச்சு அவனுக்ககோச்சு! 
பகோர்க்கலகோம் ஒரு ரகயி.

திண : அவனகோவது இன்னகமை ஆப்படைவகோவது! அவன் என்ன சகோகசகம் கசஞ்சுப்பட்டுப் கபகோய்த் 
தகோங்கிகறைன்.

முண : அவன் மூக்கக கீகழ கபகோட்டுத் கதச்சு மூஞ்சிகல கமைகோடு பள்ளைம் இல்லகோஷமை ஷநரைவிப்பட்கடைகன!
இந்தகோகல பகோரு இன்னம் ஷநத்தம் ஷசகோட்டிக்கிகன ஓடிக்கிறைகோன்.

திண : ஷநத்தம் இந்த ஊட்டுக்குள்களை கபகோயிருக்குதுடைகோ ஆப்பட்டுக்கிட்டைகோணடைகோ ஆளு. இந்த 
ஊட்டுக்குள்ளைறை ஒளிச்சிக் கினுக்கிறைகோணடைகோ திருடைன்.

முண : கதகவ இடிக்கலகோணடைகோ!
(உட்பறைத்தில்)

மைல்லி : (மைகிபகோவரனப் பகோர்த்து) ஏனப்பகோ நீ எங்கிருந்து வருகிறைகோய்? நீ என்ன ஷதகோழில் ஷசய்பவன்? நீ 
பயந்து ஓடி வந்த ககோரைணஷமைன்ன? என்னுரடைய எஜேமைகோனி அம்மைகோளுக்குத் ஷதரியும்படி ஷசகோல்.

மைகி : அம்மைகோ என்னுரடைய ஷசகோந்த கதசம் குஸ்ஸஷமை பரைம். நகோன் ஒரு ஏரழயின் மைகன். எனக்குக் ககோல் 
பிடிக்கும் ஷதகோழில் ஒன்றுதகோன் ஷதரியும்.

வஸ: அது ஸ்திரீகள் ஷசய்யக் கூடிய ஷதகோழில் அல்லவகோ! அரதயகோ கற்றுக் ஷககோணடைகோய்?

மைகி : ஆம்! என்ன ஷசய்கிறைது! வயிறு வளைர்க்க கவணடுகமை!

வஸ : ஸரி! கமைல் விருத்தகோந்தங்கரளைத் ஷதரிவி.

மைகி : அந்த கதசத்தில் பிரழப்பதற்கு வழி இல்லகோரமையகோல் இந்த மைங்களைபரைத்திற்கு வந்து ஒரு 
பிரைபவினிடைத்தில் கவரலக்கு அமைர்ந்கதன். அவருரடைய கதகத்தின் அழரகப் கபகோலகவ அவ ருரடைய 
குணத்தின் அழகும் ஷபகோருந்தி இருக்கிறைது. அவருரடைய அன்பம் தயகோளைமும் என்னஷவன்று 
ஷசகோல்கவன்! பிறைர்க்கு உதவு வதற்கு என்கறை தனக்குப் ஷபகோருள் இருப்பதகோக நிரனப்பவர்.
மைல்லி : அப்படியகோ? அவர் முழுத் திருடைரைகோய் இருக்கிறைகோகரை.

மைகி : அம்மைகோ! அப்படிச் ஷசகோல்ல கவணடைகோம். பகோவம் வந்து சம்பவிக்கும். அவரரைத் தூஷிக்கும் நகோக்கு 
அழுகிப்கபகோம்.

மைல்லி : என்னுரடைய எஜேமைகோனி அம்மைகோளின் குணங்கள் யகோவற்ரறையும் திருடி அணிந்து ஷககோணடிருக்கும் 
அவரரை கவறு எவ்விதமைகோய் மைதிப்பது அவ்வளைவு கமைன்ரமை ஷபகோருந்தியவர்
யகோரைப்பகோ?.

வஸ : ஆம் அவர் ஷபயரரைக் ககட்க கவணடும் என்று எனக்கும் ஆவலகோகத்தகோன் இருக்கிறைது. ஷதரிவி.
மைகி : அம்மைகோ அவர் தன்னுரடைய தயகோளை குணத்தினகோலும் ஈரகயினகோலும்...
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வஸ : தன்னுரடைய தனத்ரத எல்லகோம் ஷசலவு ஷசய்து விட்டைகோகரைகோ! 

மைகி : அது எப்படி உங்களுக்குத் ஷதரிந்தது. நகோன் இன்னம் ஷசகோல்லவில்ரலகய! 

வஸ : அரதச் ஷசகோல்லவும் கவணடுமைகோ ஷசல்வமும் நற்குணமும் ஒன்றைகோய்க் கூடி இருப்பது 
அபூர்வமைல்லகவகோ. உகலகோபிகளிடைத்திகலகய ஷபகோருள் யகோவும் நிரறைந்திருப்பது உலக வழக்கம். 
சகோக்கரடைக் குழியில் தகோகன அருந்துவதற்கு அருகமைற்றை ஜேலம் உச்சி விளிம்ப வரரையில் நிரறைந்திருக்கும்.

மைல்லி : அவருரடைய ஷபயரரைத் ஷதரிவி.

மைகி : குளிர்ந்த முகத்ரத உரடையவரைகோதலகோல் பூகலகோக சந்திரை ஷனன்று யகோவரும் அவரரை அரழக்கிறைகோர்கள்.
அவர் ஷபயர் மைகோதவரைகோயர்.

வஸ : (திடுக்கிட்டுத்தன் ஆசனத்ரத விட்ஷடைழுந்துஅடி! மைல்லிககோ! இவருக்கு ஆசனம் ஷககோணடு வந்து 
கபகோடு. ஐயகோ இது உம்முரடைய வீடு; தயவு ஷசய்து உட்ககோர்ந்து ஷககோள்ளும். அடி மைல்லிககோ விசிறி 
ஷககோணடு வகோ அந்தச் சரீரைத்ரதத் ஷதகோட்டு வருடும் பகோக்கியத்ரத உரடைய இவர் எவ்வளைகவகோ தவம் 
ஷசய்திருத்தல் கவணடும்! இவருரடைய பகோக்கியம் யகோருக்குக் கிரடைக்கும்! விசிறியகோல் வீசு! அபூர்வமைகோக 
வந்த நம்முரடைய விருந்தினர் கரளைத்துப் கபகோயிருக்கிறைகோர்.

மைகி : ஆககோ! மைகோதவரைகோயருரடைய ஷபயரரைச் ஷசகோன்னதற்கு இவ்வளைவு மைரியகோரதயகோ! ஷமைச்சிகனன் 
சிகரைஷ்டைகரை! உலகில் உதித்தகோல் இப்படிப் பகழுடைன் உதித்தல் கவணடும். இல்ரல யகோயின் பிறைக்ககோமைல் 
இருப்பகத உத்தமைம். நீர் ஒருவகரை உயிருடைன் இருப்பவர்; மைற்றைவர்கள் நரடை பிணங்ககளை. தனிகர்கரளை 
அடுத்த நகோய்க்கும் வணடிகயற்றைம் கிரடைப்பரதப் கபகோல், அவரைகோல் எனக்கும் இந்தப் ஷபருரமைகயகோ 
அம்மைகோ! தகோங்கள் நிற்க கவணடைகோம் உட்ககோருங்கள்.

வஸ : (உட்ககோர்ந்து) உமைக்குக் கடைன் ஷககோடுத்த பிரைபவின் ஷபயஷரைன்ன?

மைகி : பணம் இருந்ததினகோகலகய எல்லகோரும் பிரைபவகோய் விடுவகோர்களைகோ? எவனிடைத்தில் குணத்தழகும், 
பிறைரரை எவ்விதம் ஷகளைரைவப்படுத்த கவணடும் என்னும் உணர்வும் இருக்கின்றைனகவகோ அவகன பிரைப!

வஸ : சரி! உணரமைதகோன்; அது கபகோகட்டும்; உமைது கடைன்ககோரைன் ஷபயரரைச் ஷசகோல்லும்.
மைகி : நகோன் மைகோதவரைகோயப் பிரைபவின் கவரலக்ககோரைனகோய் இருந்கதன். அவர் ஏழ்ரமைத் தனம் அரடைந்த பிறைகு 
நகோனும் அவருக்குப் பகோரைமைகோய் இருக்கக் கூடைகோஷதன்று நிரனத்து, அவரரை விட்டு வந்து விடை கநர்ந்தது. 
பிரழக்க வழி கவறு இல்லகோரமையகோல் நகோன் சூதகோடை ஆரைம்பித்கதன். அதில் 10-ரபகோய் கதகோற்கறைன்.

(ஷவளியில் இரைணடு சூதகோடிகளும் கதரவ இடிக்கிறைகோர்கள்)

மைகி : (திடுக்கிட்டு) ஆககோ! அவர்கள் வந்து விட்டைகோற் கபகோல் இருக்கிறைகத! ஐகயகோ என்ன ஷசய்யப் 
கபகோகிகறைன்.

வஸ : அடி மைல்லிககோ! இகதகோ இந்தக் ககோப்ரப எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோய் 10-ரபகோய்க்குப் பதிலகோய்க் 
ஷககோடுத்து விட்டு வகோ. இவகரை ஷககோடுத்ததகோகத் ஷதரிவி.

மைல்லி : ஏரனயகோ! உமைது கடைன்ககோரைன் ஷபயஷரைன்ன?

மைகி : அவன் ஷபயர் முணடைன்.
(உடைகன மைல்லிககோ ஷவளியிற் கபகோய்க் கதரவத் திறைக்கிறைகோள்.)
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முண : அகடை! ஆகரைகோ கதஷவத் ஷதகோறைக்கிறைகோடைகோ!

திண : அவன் எங்கிட்கடைகோ கபகோயி ஷநகோளைஞ்சிட்டைகோணடைகோ! இன்னகமைகல நம்மை ரகயிகல சிக்க 
மைகோட்டைகோணடைகோ கபகோகவகோம்டைகோ!

மைல்லி : யகோர் நீங்கள்? கதரவ இப்படித் தகோனகோ இடிக்கிறைது! இரைணடு கபரில் முணடைன் யகோர்?

திண : அகடை அணகண! இவ எம்பிட்டு அளைவகோக்கிறைகோடைகோ! ஒன்ஷனத்தகோணடைகோ ககக்கறைகோ!

முண : முணடைகன நீ என்னகோத்துக்கு கதட்கறை? அவுனுக்கு ஷநகோம்ப வருசத்துக்கு மின்ஷனகய கணணகோளைம்
ஆயிப் கபகோச்கச!

திண : இல்லகோஷமைப் கபகோனகோ, அவகனகோஷடை கூடைச் சூதகோடைலகோமைகோன்னு கதட்றியகோ? .

முண : இம்பட்டுச் கசகோக்ககோன ஷபகோணணு என்ரன என்னகோத்துக்குத் கதட்கறை? நகோந்தகோன் முணடைன்; 
ஆரசயகோ கதட்றிகய எனக்கு என்ன தரைப் கபகோகறை? ஷசகோல்கலன்.

மைல்லி : உனக்கு யகோரைகோவது பணம் தரைகவணடுமைகோ?

முண : ஆமைகோ, ஒரு களுஷத 10-ரபகோ குடுக்கணும். அய்கயகோக்கிய முணகடை. அந்த நகோயி இந்த 
ஊட்டுக்குள்ளைறை ஷநகோளைஞ்சிகத அவன் ஒனக்கு என்ன ஷசகோந்தம்? ஆஷச நகோயகனகோ?

திண : அந்தப் ஷபகோணத்ஷதக் கட்டிக்கினகோ வகோள்ந்து பூடுகவ!

மைல்லி : அஷடை! ஏது வகோர்த்ரதகள் வரை வரை அதிகரிக்கின்றைன? கபகோதும் நிறுத்துங்கள் அதிகப் பிரைசங்கத்ரத. 
இகதகோ இந்தக் ககோப்ரப அவர் உன்னுரடைய கடைனுக்ககோக ஷககோடுக்கச் ஷசகோன்னகோர். எடுத்துக் ஷககோணடு 
இங்கு நிற்ககோமைல் நடைவுங்கள்.

முண : ஆககோ! சந்கதகோசம்! அப்படியகோனகோ கரைகோக்கியந்தகோன்! அவன்கமைகல எங்கிளுக்கு ஒரு 
கககோவமுமில்ஷல! எப்கபகோ ஓணகோமின்னகோலும் இனிகமைகல வந்து சூதகோடைட்டும். அகடை! வகோடைகோ 
கபகோகவகோம்.

திண : அகடை இவன் எம்பட்டு அளைவகோன பணக்ககோரைக் குட்டிரய சம்பகோறிச்சுக் கிட்டைகோன் பகோத்தியகோடைகோ இவ
கமைகல நஷவ ஜிலுஜிலுன்னு மின்னுதுடைகோ 
(கபகோகிறைகோர்கள்)
(மைல்லிககோ உள்களை வருகிறைகோள்)

மைல்லி : அம்மைகோ அவர்கள் ககோப்ரப வகோங்கிக் ஷககோணடு சந்கதகோஷமைகோய்ப் கபகோய்விட்டைகோர்கள்.

வஸ : ஐயகோ! நணபகரை! நீர் திரும்பி வரைகோதரதப் பற்றி உம்முரடைய மைரனவி மைக்கள் வருந்தியிருப்பகோர்கள். 
சக்கிரைம் கபகோய் அவர்களுரடைய ஆவரல நீக்கும்.

மைகி : அம்மைணி எனக்கு மைரனவி ஏது? பிள்ரளை ஏது? ஒன்றுமில்ரல நகோன் ஏககோங்கி. நீங்கள் ஷசய்த இந்த 
உதவிரய நகோன் ஒரு நகோளும் மைறைக்க மைகோட்கடைன். ஈசுவரைன் உங்கரளைக் 
ககோப்பகோற்றுவகோன். உத்தரைவு ஷபற்றுக் ஷககோள்கிகறைன். (கபகோகிறைகோன்)
(ஷவளியில் வந்து தனக்குள்) 
ஆககோ! இந்தத் ஷதகோழில் எவ்வளைவு மைகோனக் ககட்ரடையும் துன்பத்ரதயும் ஷககோடுத்தது. கச! இப்படித் 
திக்கில்லகோமைல் அரலவரத விடைப் பிச்ரச எடுத்து வயிறு வளைர்ப்பகத நல்லது. என்ன உலகம்! 
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நகோணயமைகோய் கவரல ஷசய்து இந்த ஒரு வயிற்ரறை வளைர்ப்பதற்கு இந்த ஊரில் ஒரு கவரல அகப்படைகோமைற் 
கபகோய் விட்டைகத! இவ்வளைவு திடைமைகோன சரீரைத்ரத ரவத்துக் ஷககோணடு நகோன் பிச்ரச எடுக்கப் கபகோனகோல் 
எவன் ஒரு பிடி கசகோறு கபகோடுவகோன் தடிரய எடுத்து வந்து மைண ரடைரய உரடைத்து அனுப்பவகோன். 
நல்லது! நகோன் இப்ஷபகோழுது ககோஷகோயம் முதலியவற்ரறைப் ஷபற்றுச் சந்நியகோசியகோகிகறைன். அரதவிடைக் 
குரறைந்த மைனக்கவரல உரடைய நிரலரமை பூமியில் கவஷறைகோன்றுமில்ரல. ஆரகயகோல் அப்படிகய 
ஷசய்கிகறைன். 
(கபகோகிறைகோன்)
--------------- 
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அங்கம் 1 ககோட்சி 3

இடைம் : மைகோதவரைகோயருரடைய மைகோளிரக.
ககோலம்: மைறு நகோள் இரைவு.

குணசலன் : (தனக்குள்) ஏரழயகோய் இருந்த கபகோதிலும் கயகோக்கியரதயும் நற்குணமுரடைய 
எஜேமைகோனரிடைத்தில் கசவகம் ஷசய்வகத கவரலக்ககோரைர்களுக்குப் பரைமை சந்கதகோஷம். அகங்ககோரைமும் 
கடுகடுப்பம் உள்ளைவனும், பணத்ரதத் தவிரை மைற்றை எவ்விதமைகோன கயகோக்கியரதயும் இல்லகோதவனுமைகோன 
தரலவனிடைத்தில் கவரல ஷசய்வரதக் ககோட்டிலும் ஓயகோத் துன்பம் தரைக் கூடியது கவஷறைகோன்றும் 
இல்ரல. எரத மைகோற்றினகோலும் மைகோற்றைலகோம். பிறைவிக் குணத்ரத எப்படி மைகோற்றை முடியும்? நகோம் 
எவ்வளைவுதகோன் முயன்றைகோலும் பட்டி மைகோடு வயலில் நுரழந்து பயிரரைத் தின்பரதயும், பிறைனுரடைய 
மைரனவியின் கபரில் மைனத்ரத ரவப்பவன், குடிப்பவன் முதலிகயகோரின் குணத்ரத மைகோற்றை யகோரைகோல் 
முடியும்? இப்ஷபகோழுது கநரைம் எவ்வளைவு இருக்கலகோம், நடு இரைவகோய் விட்டைகத! இன்னும் எஜேமைகோனர் 
திரும்பி வரைவில்ரலகய! பகோட்டுக் கச்கசரி இன்னும் முடியவில்ரலகயகோ? எனக்கககோ நித்திரரை வருகிறைது; 
அவர் வருமுன் தூங்குவதும் தவறு. அகதகோ கதவு தட்டுகிறை சப்தம் ககட்கிறைது. வந்து விட்டைகோர்கள். 

(மைகோதவரைகோயரும் கஸகோகமைசனும் சம்பகோஷித்த வணணம் வருகிறைகோர்கள்.)

மைகோத : கஸகோகமைசகோ! திகலகோத்தமைகோ எவ்வளைவு மைகோதுரியமைகோய்ப் பகோடினகோள் வீரணரயப் கபகோன்றை வகோத்தியம் 
கவறு என்ன இருக்கிறைது! ஆப்த நணபர்கரளைப் கபகோல, அது விசனத்தினகோல் வருந்தும் மைனதிற்கு 
எவ்வளைவு மைகிழ்ச்சிரயத் தருகிறைது! அரதத் கதவர்களின் வகோத்தியம் என்பதற்குத் தரடைகயயில்ரல. 

கஸகோமை : சங்கீதத்தின் இன்பத்தில் ஷபகோழுது கபகோனகத ஷதரியவில்ரல! ஆஹைகோ எவ்வளைவு கநரைமைகோய் 
விட்டைது! சந்திரைன் அஸ்தமைனமைகோகப் கபகோகிறைகத! நகோய்கள் கூடைக் குரலக்ககோமைல் நித்திரரை 
ஷசய்கின்றைனகவ! நீங்கள் இனிகமைலும் தகோமைதிக்ககோமைல் சயனித்துக் ஷககோள்ளுங்கள் அதிகம் கண 
விழித்தகோல் உங்கள் கதகத்திற்குக் ஷகடுதலகோய் முடியும்.

மைகோத : ஐகயகோ பகோவம் நமைக்ககோகக் குணசலனும் ஷநடு கநரைமைகோய் நித்திரரை இல்லகோமைல் இருக்கிறைகோன். 
(அன்கபகோடு) அகடை குணசலகோ! கநரைமைகோகிறைது; நீ கபகோய்ப் படுத்துக் ஷககோள். கதவுகரளை ஜேகோக்கிரைரதயகோகப் 
பகோர்த்து மூடித் தகோளிட்டு விட்டுப் படுத்துக் ஷககோள்.

குண : கஸகோகமைசகரை! இந்த நரக மூட்ரடைரயப் பகஷலல்லகோம் நகோன் ரவத்துக் ஷககோணடிருந்கதன். 
இப்ஷபகோழுது உம்முரடைய முரறை. இகதகோ வகோங்கிக் ஷககோள்ளும். (ஷககோடுக்கிறைகோன்)
கஸகோகமை : நல்ல கவரளையகோய் இன்று பகல் ஜேகோக்கிரைரதயகோய்க் கழிந்தது. இந்த இரைவு எப்படிக் கழியப் 
கபகோகிறைகதகோ ஷதரியவில்ரல. இந்த மைங்களைபரைத்தில் திருடைர்கள் இல்லகோமைல் இருந்தகோல் இப்ஷபகோழுது 
எனக்கு இவ்வளைவு கவரல இரைகோது; நகோனும் நன்றைகோய்த் தூங்கலகோம். இனி எனக்கு நித்திரரை எங்கு வரைப் 
கபகோகிறைது? கபகோய்ப் படுத்துப் பகோர்க்கிகறைன்.

மைகோத : மித்திரைகோ! இது நம்பிக்ரகயின் கபரில் நம்மிடைத்தில் ரவக்கப்பட்டைது. இது ஷசகோந்தக்ககோரைரிடைத்திற் 
கபகோய்ச் கசரும் வரரையில், இரத நகோம் ஜேகோக்கிரைரதயகோகக் ககோப்பகோற்றை கவணடும், பகோர்த்துக் ஷககோள். 
(சயனித்துக் ஷககோள்கிறைகோர்)
(தனக்குள் ஆககோ! அந்த சங்கீதம் இன்னமும் என் ககோதில் சப்தித்துக் ஷககோணடிருக்கிறைகத! எவ்வளைவு 
இனிரமை (தூங்குகிறைகோர்)

(கஸகோகமைசனும் கவஷறைகோரு பக்கத்திற் படுத்துத் துயிலும் ஷபகோழுது கனவு கணடு உளைறுகிறைகோன்.)

கஸகோகமை : (தனக்குள் ஆககோ! என்ன பகோட்டு! நல்ல வீரண! திகலகோத்தமைகோவின் அழகக அழகு! திகலகோத்தமைகோ!
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உன் கதகத்தில் உள்ளை ஆபரைணங்கள் பத்திரைம்! திருடைன்! திருடைன்; பிடியுங்கள்! பிடியுங்கள்! ஆககோ!! ஓடை 
முடியவில்ரலகய? ககோல் பூமிரய விட்டுக் கிளைம்பவில்ரலகய! (சற்று ஷமைளைனம்)

(சசிமுகன் என்னும் திருடைன் ரகயிற் கன்னக் கககோலுடைன் ஷமைதுவகோக மைகோர்பினகோல் நகர்ந்துஷககோணடு 
வருகிறைகோன்.)
(தனக்குள் ஷமைதுவகோக) அப்பகோ கதகோட்டைத்தின் சுவரரைத் தகோணடி உள்களை வந்து கசர்ந்கதன். (கமைகல 
பகோர்த்து) 
சரி! சந்திரைன் அஸ்தமைனமைகோகும் சமையத்தில் இருக்கிறைது; இதுவும் அதிர்ஷ்டைந்தகோன்! சந்திரைனும் திருடைருக்கு 
அனுகூலமைகோனவன்தகோன்! என்ரனப் கபகோன்றை பணணியவகோன்களுக்கு இரைவகோனது இருரளைக் ஷககோடுத்து 
உதவுவரதப் கபகோல, ஒரு தகோய் கூடைத் தன் குழந்ரதக்கு உதவி ஷசய்ய மைகோட்டைகோள். கதகோட்டைத்திற்குள் 
வந்தது ஒரு ஷபரிய ககோரியம் அல்ல. இனி இந்த மைகோளிரகக்குள் நுரழவகத அருரமையகோன விஷயம். பிறைர் 
தூங்கும் ஷபகோழுது ஷஜேயம் ஷபறுவதும், தந்திரைத்தினகோல் ஷபகோருரளை அபகரிப்பதுமைகோன இந்த 
உத்திகயகோகத்ரதக் ஷகட்டை ஷதகோழில் என்று ஜேனங்கள் ஷசகோல்லுகிறைகோர்ககளை! முட்டைகோள் ஜேனங்கள்! இது 
அவ்வளைவு வீரைத் தனமைல்ல என்றைகோலும் பிறைருக்கு அடிரமைத் ஷதகோழில் ஷசய்யகோமைல் சுவதந்திரைத்கதகோடு 
இருக்கக் கூடிய அலுவல் என்பரதப் பற்றி சந்கதகமில்ரல. பகோரைத யுத்தத்தில் இரைவில் தூங்கிக் 
ஷககோணடிருந்த பரகவரரை அசுவத்தகோமைன் இரைகசியமைகோகப் கபகோய்க் ஷககோன்று ஷவற்றி 
அரடையவில்ரலகயகோ! ஆரகயகோல் இது குற்றைமைகோககோது. (நகோற்பறைங்கரளையும் உற்று கநகோக்கி) எங்கக 
கன்னம் ரவக்கலகோம்! எங்கக துரளை கபகோடை லகோம்! ஈரைத்தினகோல் எந்த இடைம் தளைர்ந்து உப்பப் 
பூத்திருக்கிறைகதகோ பகோர்க்கலகோம். மைனிதர் சமீபத்தில் இல்லகோத இடைமைகோக இருக்க கவணடும். கல், மைண 
முதலியரவ விழுவதின் ஒரச ஒருவருக்கும் ககோதிற்படைக் கூடைகோது. (சுவற்ரறைத் தடைவிப் பகோர்க்கிறைகோன்.) 

கபஷ் இதுதகோன் சரியகோன இடைம்! இங்கு உப்பறித்திருக்கிறைது! அகதகோடு ஒரு எலி வரளையும் இருக்கிறைது! 
இது நல்ல சகுனந்தகோன். ஷசகோத்து நிச்சயமைகோய் அகப்படும்; தரடையில்ரல. கன்னம் ரவப்பதில் நகோன்கு 
வரககளுணடு. சுட்டை ஷசங்கல்ரலப் ஷபயர்த் ஷதடுப்பது, சுடைகோத கற்சுவரரைக் கடைற்பகோரறையகோல் 
கதகோணடுவது, மைண சுவரைகோய் இருந்தகோல் தணணிர் விட்டுத் கதகோணடுவது, மைரைப் பலரக உட்பறைத்தில் 
ரவக்கப்பட்டை சுவரைகோய் இருந்தகோல், அரத வகோளினகோல் அறுப்பது, இது சுட்டை ஷசங்கற் சுவர். கற்கரளை 
ஒவ்ஷவகோன்றைகோய் ஷபயர்த்து எடுத்து விடுகிகறைன். இதில் என்னுரடைய சகோமைர்த்தியத்ரதக் ககோட்டுகிகறைன். 
துரளைரயத் தகோமைரரைப் பஷ்பத்ரதப் கபகோலச் ஷசய்யலகோமைகோ? அல்லது பூரைண சந்திரைரனப் கபகோலச் 
ஷசய்யலகோமைகோ? இல்லகோவிட்டைகோல் தணணீர்ப் பகோரனரயப் கபகோலச் ஷசய்யலகோமைகோ? இரதப் பகோர்த்து விட்டு 
வீட்டுக்ககோரைர்கள் மூக்கில் ரகரய ரவத்து ஆச்சரியப்படை கவணடும். திருடைப் கபகோனகோலும் பிரைகோம்மைணன் 
சகோஸ்திரைப்படியும் பத்திசகோலித்தனமைகோயும் தன் கவரலரயச் ஷசய்வகோன் என்று இரதக் ககோணகபகோர் 
ஷசகோல்ல கவணடும் நகோன் உள்களை கபகோய்த் திருடிக் ஷககோணடு ஷவளியில் வருகிறை வரரையில் அந்தக் 
கந்தகன என்ரனக் ககோப்பகோற்றை கவணடும்! (ரக குவித்து) ஊர்த் ஷதய்வங்கரளை எல்லகோம் 
வணங்குகிகறைன். எனக்கு இந்த அருரமையகோன வித்ரதரயக் கற்றுக் ஷககோடுத்தவரைகோன குருவின் பகோதகமை 
துரண! அவர்தகோம் எனக்கு இந்த மைகோத்திரரைக் கககோரல ஷககோடுத்தவர். இரத ரவத்துக் ஷககோணடு 
கபகோனகோல் என்ரன எவரும் பிடிக்க முடியகோதகோம். கச! என்ன ஷவட்கக்ககடு? அளைப்பதற்குத் கதரவயகோன 
நூரல எடுத்துக் ஷககோணடுவரை மைறைந்து விட்கடைகன! (கயகோசித்து நல்ல கவரளையகோய்ப் பிரைகோம்மைணன் 
ஜேகோதியிற் பிறைந்கதன். என்னுரடைய பூணுரல நகோன் இத்தரன வருஷமைகோய்த் தூக்கிச் சுமைந்ததற்கு இந்தச் 
சமையத்திற்குத்தகோன் அது உபகயகோகப்படைப் கபகோகிறைது. என்ரனப் கபகோன்றை உத்தமைப் பிரைகோம்மைணருக்குப் 
பூணூல் இல்லகோவிட்டைகோல் என்ன கயகோக்கியரத இருக்கிறைது. சுவற்றின் உயரைம், கனம் முதலியரவ 
எவ்வளைவு இருக்கின்றைன என்பரத சுலபத்தில் இதனகோல் அறிந்து ஷககோள்ளைலகோம். ககோப்ப முதலிய 
ஷகட்டியகோன நரககரளை இழுத்து விலக்குவதற்கும், துரளைக்குள் விட்டுத் தகோழ்ப்பகோரளைத் திறைப்பதற்கும், 
பகோம்ப கடித்து விட் டைகோல் விஷம் ஏறைகோமைல் உடைகன இறுகக் கட்டுவதற்கும் இரதப் கபகோல உதவி ஷசய்யக் 
கூடிய சமைய சஞ்சவி கவறு என்ன இருக்கிறைது? 
(பூணூலகோல் சுவரரை அளைக்கிறைகோன்) 
சரி இன்னும் ஒகரை ஷசங்கல் மிகுதி இருக்கிறைது! இகதகோ எடுத்து விட்கடைன். (உள்களை பகோர்க்கிறைகோன்) ஒகரை 
விளைக்கு மைங்கலகோய் எரிகிறைது. அரதப் பற்றிக் கவரலயில்ரல. உள்களை கபகோகிகறைன். என்ரனப் 
பகோதுககோக்க அந்தக் ககோர்த்திககயன் இருக்க எனக்கு என்ன கவரல? 
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(உள்களை நுரழகிறைகோன்) 
யகோகரைகோ இரைணடு மைனிதர் தூங்குகிறைகோர்கள். நகோகனகோ ஒருவன். தப்பித்துக் ஷககோணடு ஷவளியில் ஓடுவதற்கு 
அநுகூலமைகோக முதலில் ஷவளிக் கதரவத் திறைந்து ரவக்கிகறைன். (கதரவத் திறைக்கிறைகோன்) அடைகோடைகோ! 
கககோமுட்டி வீட்டுக் கதரவப் கபகோல் கிரீச் என்று ஓரச ஷசய்கிறைகத! இதற்கு என்னிடைத்திலகோ 
மைருந்தில்ரல! இரும்ப துருப்பிடித்திருக்கும் இடைத்தில் ஷககோஞ்சம் தணணிரரை விட்டைகோல் சப்தம் 
இல்லகோமைல் கபகோகிறைது. (எதிரில் இருந்த தணணீரில் ஷககோஞ்சம் எடுத்து விடுகிறைகோன்) சரி இப்ஷபகோழுது 
சரியகோய்ப் கபகோய்விட்டைது இவர்கள் உணரமையில் நித்திரரை ஷசய்கிறைகோர்களைகோ அல்லது பகோசகோங்கு 
ஷசய்கிறைகோர்களைகோ என்று பரீட்ரச ஷசய்து பகோர்க்கிகறைன். இவர்கள் குறைட்ரடை விட்டு தூங்குகிறைகோர்கள். 
மூச்ரச அவசரைம் இல்லகோமைல் ஒழுங்ககோய் விடுகிறைகோர்கள். கணகரளை இறுக மூடிக் ஷககோள்கிறைகோர்கள். உடைம்ப
கசகோர்ந்து கிடைக்கிறைது, கணுக்கள் எல்லகோம் தளைர்ந்திருக்கின்றைன. (ஷநருப்பக் குச்சிரயக் கிழித்து 
அவர்களின் முகத்திற்கு கநரில் பிடிக்கிறைகோன்) ஷபகோய்த் தூக்கமைகோய் இருந்தகோல் ஷவளிச்சம் முகத்தில் 
பட்டைவுடைன் அரதப் ஷபகோறுக்கக் கூடைகோரமையகோல், முகத்தில் சலனம் உணடைகோகும். கணகளிலும் 
அரசவுணடைகோகும். சரி. இவர்கள் நன்றைகோய் நித்திரரை ஷசய்கிறைகோர்கள் என்பரதப் பற்றிக் ஷககோஞ்சமும் 
சந்கதகம் இல்ரல. எல்லகோம் சரியகோய் இருக்கிறைது! இஷதன்ன தம்பரு, வீரண, பஸ்தகங்கள் முதலியரவ 
இருக்கின்றைனகவ! இது தகோசியின் வீகடைகோ அல்லது பகோடைகன் வீகடைகோ ஷதரியவில்ரல. இரத ஒரு பிரைபவின் 
வீஷடைன்று நிரனத்தல்லகவகோ மைதிகமைகோசம் கபகோய் இதற்குள் நுரழந்து விட்கடைன். இல்லகோவிட்டைகோல் 
கவறு எங்ககயகோயினும் கபகோயிருப்கபகன! விடியகோ மூகதவிக்கு கவரல அகப்பட்டைகோலும் கூலி 
அகப்படுவதில்ரல என்பரதப் கபகோலகோயிற்கறை என்னுரடைய பிரழப்ப. இது வகோஸ்தவத்தில் ஏழ்ரமைத் 
தனமைகோ? அல்லது ஷவளி கவஷமைகோ அல்லது திருடைனுக்ககோவது அரைசனுக்ககோவது பயந்து தன் ஷசகோத்ரத 
எல்லகோம் ஒளித்து ரவத்திருக்கிறைகோகனகோ ஷதரியவில்ரலகய! பூமிக்குள் பரதத்து ரவத்திருப்பகோகனகோ? 
இந்த மைணிகரளைக் கீகழ உருட்டிப் பகோர்த்தகோல் கமைடு பள்ளைம் இருப்பதும், சமைமைகோய் இருப்பதும் ஷதரியும். 
அதனகோல் பூமி வீடு கட்டைப்பட்டை பிறைகு கதகோணடைப் பட்டைதகோ என்பது நன்றைகோய்த் ஷதரியும். (உருட்டுகிறைகோன்)
ச! இவன் நித்திய தரித்திரைன்! இங்கக ஒன்றும் அகப்படைகோது! இவ்வளைவு வீண பகோடுதகோன். கவறு 
எங்ககயகோவது கபகோகிகறைன். (கபகோக ஆரைம்பிக்கிறைகோன்)

கஸகோகமை : (கனவு கணடு தகோகன உளைறுகிறைகோன்) ஒ மைகோதவரைகோயகரை! திருடைர்கள் கன்னம் ரவக்கிறைகோர்கள் நரக
மூட்ரடைரயத் திருடை வருகிறைகோர்கள்! இகதகோ இந்த மூட்ரடைரய நீகரை ரவத்துக் ஷககோள்ளும். 

சசிமுகன் : (திடுக்கிட்டு) உணரமையில் விழித்துக் ஷககோணடைகோகனகோ? என்ரனப் பகோர்த்து விட்டைகோகனகோ? 
ஒன்றுந் ஷதரியவில்ரலகய! இது மைகோதவரைகோயருரடைய வீடைகோ தகோன் மிகுந்த ஏரழ என்பரத எனக்குத் 
ஷதரிவிக்க இவ்விதமைகோகப் பரிககோசம் ஷசய்து இடித்துக் ககோட்டுகிறைகோகனகோ? (ஷநருங்கிப் பகோர்க்கிறைகோன்) 
இல்ரல. இல்ரல. இவன் கனவு ககோணகிறைகோன் கபகோல் இருக்கிறைது. இவன் தரலயின் கீழ் ஏகதகோ ஒரு துணி
மூட்ரடை இருக்கிறைது! கச! ஏற்ஷகனகவ பரைமை தரித்திரை நிரலரமையில் இருக்கும் இவனுரடைய ஷசகோத்ரதத் 
திருடி இவரன கமைலும் வருத்துவது பகோவம். கவறு எங்ககயகோவது கபகோகிகறைன். (கபகோக ஆரைம்பிக்கிறைகோன்)

கஸகோகமை : ஐயகோ! நீர் இரத உடைகன எடுத்துக் ஷககோள்ளும். இல்லகோவிட்டைகோல் இது கபகோய்விடும். பிறைகு 
என்ரனக் ககட்கக் கூடைகோது. 

சசி: மிகவும் அந்தரைங்க விசுவகோசத்துடைன் இவ்வளைவு கவணடிக் ஷககோள்ளும் இவனுரடைய வகோர்த்ரதரய 
மைரியகோரத படுத்தகோமைல் நகோன் எப்படி மைறுத்துப் கபகோகிறைது? நகோன் இந்தக் ககோணிக்ரகரய அவசியம் 
ஷபற்றுக் ஷககோணடு இந்தப் பரைமை பக்தரன இரைட்சிக்க கவணடும். இந்த விளைக்கின் ஷவளிச்சம் நம்ரமை 
ஒருகவரளை ககோட்டிக் ஷககோடுத்துவிடும். ஆனகோல் விளைக்கு இவர்களுக்கு அருகில் இருக்கிறைது. இந்தச் 
சிமிழில் அரடைத்துக் ஷககோணர்ந்திருக்கும் விட்டிற் பூச்சிகரளை இகதகோ பறைக்க விடுகிகறைன். (பூச்சிகரளைப் 
பறைக்க விடுகிறைகோன்) பகல! அகதகோ விளைக்கின் அருகில் கபகோய்விட்டைன! உம் ஆகட்டும் சக்கிரைம், பகல! 
அகதகோ அரணத்து விட்டைன! என்ன இருள்! என்னுரடைய உயர் குலத்தின் பிரைககோசம் இந்தக் ககவலத் 
ஷதகோழிலினகோல் எப்படி மைழுங்கிற்கறைகோ அப்படி அல்லகவகோ இருள் மூடிக் ஷககோணடைது. நகோன் 
பிரைகோம்மைணனுரடைய பத்திரைன். நகோன்கு கவதங்கரளையும் படித்தவன். பிறைரிடைத்தில் நகோன் என்ன 
நிரலரமைக்கு வந்து கசர்ந்கதன்! என்ன ஷதகோழிலில் அமைர்ந்கதன்! மைல்லிககோரவ எப்படியகோவது நகோன் 
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அரடைய கவணடும் என்னும் ஆரச அல்லகவகோ என்ரன இப்படித் தூணடுகிறைது. என்ன ஷசய்கிறைது! 
இஷதல்லகோம் பூர்வஷஜேன்மை வகோசரன! இது தவஷறைன்று ஷதரிகிறைது. என் மைனது இரதச் ஷசய்யக் கூடைகோது 
என்று தடுத்த வணணமிருக்கிறைது. கதகம் மைகோத்திரைம் தகோனகோக இரவகரளைச் ஷசய்து ஷககோணகடை கபகோகிறைது! 
அரதத் தடுக்க என்னகோல் முடியவில்ரலகய. ஆககோ! இந்த பிரைகோம்மைணன் நமைக்கு எவ்வளைவு மைரியகோரத 
ஷசய்து நம்ரமை உபசரிக்கிறைகோன்! கவதங்கரளைப் படித்த திருடைன் சம்பகோதரன இல்லகோமைல் ஷவறுங் 
ரகயனகோய்த் திரும்பக் கூடைகோஷதன்னும் நல்ல எணணம்! என்ன இவனுரடைய கமைன்ரமைக் குணம்! 
(அருகில் கபகோகிறைகோன்)

கஸகோகமை : (அரரைத் துக்கத்தில் திருடைனுரடைய ரகரயப் பிடித்துக் ஷககோணடு) நணபகரை! என்ன 
உம்முரடைய ரக இவ்வளைவு குளிர்ச்சியகோய் இருக்கிறைது?

சசி : (தனக்குள்) கச! நகோன் சுத்த முட்டைகோள் தணணீரில் ரகரய ரவத்ததினகோல் என் ரக குளிர்ந்திருப்பரத 
மைறைந்து விட்கடைன். (ரககரளை ஒன்கறைகோடு ஒன்ரறைத் கதய்த்துச் சூடு உணடைகோக்கிக் ஷககோணடு நரக 
மூட்ரடைரய எடுக்கிறைகோன்.)

கஸகோகமை : (அரரை நித்திரரையில்) மூட்ரடைரய எடுத்துக் ஷககோணடீரைகோ? .

சசி : (தனக்குள்) ஆககோ இந்தப் பிரைகோம்மைகணகோத்தமைரின் உபககோரைத்ரத என்ன என்று ஷசகோல்கவன்! (உரைக்க) 
ஆம்! எடுத்துக் ஷககோணகடைன்.

கஸகோகமை : (தித்திரரை மையக்கத்தில்) அப்பகோ கவரல ஒழிந்தது! இனி நன்றைகோய்த் துங்குகிகறைன். 
(தூங்குகிறைகோன்)

சசி : (தனக்குள்) பிரைகோம்மைகணகோத்தமைகரை! தூங்கும்! இப்படிகய நூறு வருஷம் எழுந்திருக்ககோமைல் 
நன்றைகோய்த்துங்கும். சரி! எனக்கு கநரைமைகோகிறைது. இந்த மூட்ரடைரய வஸந்தகஸரனயின் வீட்டிற்குக் 
ஷககோணடு கபகோய் மைல்லிககோவின் கிரையத்ரதக் ஷககோடுத்து அவளுரடைய அடிரமைத் தன்ரமைரய நீக்கி 
அவரளை மீட்டுக் ஷககோணடு கபகோகிகறைன். (திடுக்கிட்டு) இஷதன்ன ககோலடிகயகோரச ககட்கிறைகத! யகோர் 
வருகிறைகோர்கள்? அகதகோ யகோகரைகோ ஒருவன் வருகிறைகோன். அவன் கூச்சலிடுமுன் அவரனக் குத்திக் ஷககோன்று 
விடுகிகறைன். (கககோமைளைகோ வருகிறைகோள்)

கககோமைளைகோ : (தனக்குள்) இஷதன்ன ஓரச இது திருடைனகோய் இருக்குகமைகோ! எங்கும் இருளைகோய் இருக்கிறைகத 
விளைக்ரக ஏற்றுகிகறைன். (விளைக்ரக ஏற்றுகிறைகோள்)

சசி : (தனக்குள்) இவள் யகோகரைகோ ஒரு ஸ்திரீயல்லகவகோ கச! இவரளைக் குத்தக் கூடைகோது! என் கவரல முடிந்து 
விட்டைது. ஷமைதுவகோகப் கபகோய் விடுகிகறைன். (மைரறைந்து விடுகிறைகோன்)

கககோமைளைகோ : கூ! கூ! திருடைன்! திருடைன்! வகோருங்கள் திருடைன்! திருடைன்! ஒடுகிறைகோன்! ஒடுகிறைகோன்!

கஸகோகமை : (திடுக்கிட்டு எழுந்து) என்ன அது! என்ன அது! கககோமைளைகோ! ஏன் அப்படிக் கூச்சலிடுகிறைகோய்?

கககோமைளைகோ : திருடைன்! திருடைன்! வகோரும்! வகோரும்! 

கஸகோகமை : திருடைனகோவது இங்கு வருவதகோவது! என்ன கனகவகோ? 

கககோமைளைகோ: இல்ரலயில்ரல! இகதகோ பகோரும் வகோசற்கதவு திறைந்திருக்கிறைது! 

மைகோதவ : கஸகோகமைசகோ! இஷதன்ன இங்கக இவ்வளைவு கூச்சல்!
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கஸகோகமை : திருடைன் வந்துவிட்டுப் கபகோயிருக்கிறைகோன்! 

மைகோத: எப்படி உள்களை வந்தகோன்?

கஸகோகமை : இகதகோ பகோருங்கள் துவகோரைத்ரத!

மைகோத : ஆககோ! இந்தத் துரளை எவ்வளைவு அழககோய் இருக்கிறைது! திருடைன் மிகவும் சகோமைர்த்தியசகோலியகோய் 
இருக்கிறைகோகன!

கஸகோகமை : நல்ல இடைம் பகோர்த்துத் திருடை வந்தகோன் முட்டைகோள்!

மைகோத : இவன் இந்த ஊர்த் திருடைனகோய் இருக்க மைகோட்டைகோன். இவன் அந்நிய கதசத்தகோன். இந்த வீட்டின் 
ஷவளித் கதகோற்றைத்ரதக் கணடு ஏமைகோந்து நுரழந்திருக்கிறைகோன். நகோன் ஏழ்ரமை நிரலயில் இருக்கிகறைன் 
என்பது இந்த ஊரில் யகோருக்குத்தகோன் ஷதரியகோது! திருட்டிலும் அதிர்ஷ்டைம் கவணடும். நகோன் நல்ல 
ஸ்திதியில் இருந்த ஷபகோழுது இவன் திருடை வந்திருக்கக் கூடைகோதகோ! இவன் சிரைமைத்திற்கு ஏதகோவது ஷபகோருள் 
கிரடைத்திருக்குகமை! இவன் தன்னுரடைய நணபரிடைத்தில் என்ரன இகழ்ந்தல்லகவகோ கபசுவகோன். 
”இவ்வளைவு இடைம்பமைகோக வீடு கட்டிக் ஷககோணடிருக்கிறைகோன். உள்களை ஓட்ரடைச் சட்டிக்கும் வழி இல்ரல” 
என்று ஷசகோல்லுவகோகன!

கஸகோகமை : ஐகயகோ பகோவம்! அவன் இவ்வளைவு பகோடுபட்டை தும் வீணகோய்ப் கபகோயிற்கறை என்று 
விசனப்படுகிறீர்ககளை! நகோன் உங்களிடைம் ஷககோடுத்த வஸந்தகஸரனயின் நரக மூட்ரடையில் தகோம்பூலம் 
ரவத்து அவனுக்குத் தத்தங் ஷசய்து விடுகிறைது தகோகன!

மைகோத : நரக மூட்ரடைரய என்னிடைத்தில் ஷககோடுத்தகோயகோ? என்ன விரளையகோடுகிறைகோய்?

கஸகோகமை : (சந்கதகோஷமைகோக) நல்ல கவரளை! நகோன் அரத உங்களிடைம் ஷககோடுக்ககோமைல் இருந்தகோல், அரத 
அடித்துக் ஷககோணடு கபகோயிருப்பகோன். எருரமைக் கடைகோரவப் கபகோல நகோன் தூங்கி விட்கடைன் என்று 
ஷசகோல்லுவீர்கள்; தப்பிகனன்.

மைகோத : என்ன கஸகோகமைசகோ? இன்னமும் தூக்கக் கலக்கமைகோ? இதுதகோனகோ பரிஹைகோஸம் பணணும் சமையம்? நரக
மூட்ரடை ஜேகோக்கிரைரதயகோய் இருக்கிறைது அல்லவகோ? என் மைனதிற் கவரல உணடைகோய் விட்டைது. ஹைகோஸ்யம் 
ஷசய்யகோமைல் உணரமையகோய்ப் கபசு.

கஸகோகமை : இஷதன்ன ஆச்சரியம்! நீங்கள் தகோன் பரிஹைகோஸம் ஷசய்கிறீர்கள்! வீணில் என்கனகோடு 
வகோக்குவகோதம் ஷசய்யகோமைல் நரக மூட்ரடை இருக்கிறைதகோ என்று முதலிற் பகோருங்கள்.

மைகோத : நீ என்னிடைத்தில் எப்ஷபகோழுது ஷககோடுத்தகோய்? 

கஸகோகமை : உங்கள் ரக குளிர்ச்சியகோய் இருக்கிறைஷதன்று ஷசகோல்லிக் ஷககோணகடை சற்று முன்பகோகக் 
ஷககோடுத்கதகன!

மைகோத : (தனக்குள்) ஓகககோ! அப்படித்தகோன் இருக்க கவண டும் (நகோன்கு பக்கங்கரளையும் சுற்றிப் பகோர்த்து) 
மித்திரைகோ! உன்னுரடைய உபககோரைத்ரத நகோன் மைறைக்ககவ மைகோட்கடைன்.

கஸகோகமை : ஆபத்து சமையம் என்பரத அறிந்து மூட்ரடைரய உங்களிடைத்தில் ஷககோடுத்கதன். இது ஒரு 
உபககோரைமைகோ?

மைகோத : நீ ஷசய்தது உபககோரைமைல்ல. ”தரித்திரைன் வீட்டிற்குள் நுரழந்கதகன, ஒன்றும் அகப்படைவில்ரலகய” 

48



என்று திருடைன் என்ரனத் துஷிக்ககோமைல் இருக்கச் ஷசய்தகோகய! அதுதகோன் உதவி! (கயகோசரன ஷசய்கிறைகோர்)

கஸகோகமை : என்ன ஆச்சரியம்? மூட்ரடை திருட்டைகோ கபகோய் விட்டைது! எப்படிப் கபகோயிற்று? நம்ரமை நம்பி 
அவள் நம்மிடைத்தில் ஒப்பவித்தகோகளை!

மைகோத : (ஷபரிதும் விசனத்துடைன்) ஆஹைகோ! நம்பிக்ரக கமைகோசம் ஷசய்து விட்கடைகன! அவள் வந்து ககட்டைகோல் 
என்ன ஷசகோல்கவன்? ஈவரைகோ! (மூர்ச்சிக்கிறைகோர்)

கஸகோகமை : ஸ்வகோமி! வருத்தப்படை கவணடைகோம். நரககரளைத் திருடைன் ஷககோணடுகபகோய்விட்டைகோல் அதற்கு 
நகோஷமைன்ன ஷசய்கிறைது? இரதப் பற்றி நீங்கள் இவ்வளைவு விசனப்படுவகோகனன்?

மைகோத : அகடை மித்திரைகோ! திருட்டுப் கபகோய் விட்டைஷதன்று ஷசகோன்னகோல் என்ரன யகோர் நம்பவகோர்கள்! எனக்கு 
என்னகமைகோ ஷபருத்த துன்பம் சம்பவிக்கப் கபகோகிறைது! தரித்திரைனிடைத்தில் சந்கதகம் உதிப்பகத இந்த உலக 
இயற்ரக. இதுவரரையில் நகோன் ஏழ்ரமைத் தன்ரமையினகோல் வருந்தி இருந்கதன்! இப்ஷபகோழுது என்னுரடைய
பரைவிய கீர்த்திக்கும் அழிவு ககோலம் வந்துவிட்டைகத!

விருத்தம்: முககோரி

கபகோனகதகோ ஷபருரமை யின்று! பகஷழலகோ மைழியக்ககோல 
மைகோனகதகோ! ஷபகோருளிலகோன் ஷசகோல் யகோவகரை மைதிப்பர்? தீரமை 
யகோனகதகோ பரிந்கத னிந்த அலக்கணிற் கருக னகோத 
கலனிகதகோ முன்னகோட் டீரமை? எங்ஙணம் ஷபகோறுப்கப கனரழ.

ஐகயகோ! ஷதய்வகமை! என்ன ஷசய்யப் கபகோகிகறைன்?

கஸகோகமை : இரதப் பற்றி உங்களுக்குக் ஷககோஞ்சமும் கவரல கவணடுவதில்ரல. அவள் நம்மிடைத்தில் 
ஒப்பவித்தரத பகோர்த்தவர் யகோர்? அதற்கு ஸகோஷியும் இல்ரல ஒன்றும் இல்ரல. நம்மிடைத்திற் 
ஷககோடுக்கவில்ரல என்று நகோன் ஷசகோல்லி விடுகிகறைன். நீங்கள் பயப்படை கவணடைகோம்.

மைகோத : (ஷசவிகரளை மூடிக் ஷககோணடு) ஆககோ!
விருத்தம்: கமைகோகனம்

என்னஷசகோன் ஷமைகோழிந்தகோய் என்னுயி ரைழிந்திட்டைகோலும் 
இன்னமு மைரனத்து நீங்க இழிதக ஷவய்திட்டைகோலும் 
முன்னுளை துறைக்க ஷமைன்னு முயர்கதி ஷமைகோழிந்திட்டைகோலும்
ஷசகோன்னஷசகோன் மைறுப்பதுணடைகோ? உன்னலும் பகோவ மைன்கறைகோ!

எத்தரகய பகோவ ஷமைகோழிகரளைச் ஷசகோல்லுகிறைகோய்! இவ்விதம் ஷபகோய் ஷசகோல்ல நகோன் ஒரு நகோளும் சம்மைதிக்க 
மைகோட்கடைன். இதனகோல் என் உயிர் கபகோனகோலும் கவரலயில்ரல. வீடு வீடைகோய்ப் பிச்ரச எடுத்தகோயினும் 
இந்தக் கடைரனத் தீர்ப்கபகன ஷயகோழியப் பிறைரரை நகோன் இவ்விதம் ஒரு நகோளும் வஞ்சிக்க மைகோட்கடைன்.

(ஷபருத்த விசனத்துடைன் ஒரு பறைமைகோகப் கபகோய் விடுகிறைகோர்)

கஸகோகமை : (ஒரு பறைமைகோக) ஐகயகோ! என்ன ஆபத்து வந்து விட்டைது! பட்டை ககோலிகல படும், ஷகட்டை குடிகய 
ஷகடும் என்பது சரியகோய்ப் கபகோய் விட்டைகத! அகதகோ யகோர் வருகிறைகோர்கள்? ஓகககோ! எஜேமைகோனி அம்மைகோள் 
வருகிறைகோர்கள் (கககோகிலமும் கககோமைளைகோவும் வருகிறைகோர்கள்)

கககோகி : அடி கககோமைளைகோ! என் பிரைகோணபதி எங்கிருக்கிறைகோர்? அவருரடைய திருகமைனிக்கு யகோஷதகோரு துன்பமும்
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சம்பவிக்கவில்ரலகய! அவர் ஷசளைக்கியந்தகோகன? அவருரடைய நணபர் கஸகோகமைசருக்கு யகோஷதகோரு 
ஷகடுதலுமில்ரலகய?

கககோமைளைகோ : தகோகய! இருவரும் கக்ஷமைகமை! ஆனகோல் தகோசியினகோல் ஒப்பவிக்கப்பட்டிருந்த நரக மூட்ரடை 
மைகோத்திரைம் திருட்டுப் கபகோய்விட்டைது.

கககோகி : ஆககோ! என்ன ஆச்சரியம்! நரக மூட்ரடை கபகோய் விட்டைதகோ அவர் கதகத்திற்கு யகோஷதகோரு 
விபத்துமில்லகோமைல், தப்பித்ததுகூடை எனக்கு சந்கதகோஷமைகோகத் கதகோன்றைவில்ரலகய. பிரைகோணனிலும் மைகோனம் 
அல்லகவகோ ஷபரிது! அவருக்கு இதனகோல் ஷபருத்த அபவகோதம் வந்து விடுகமை தன் ஏழ்ரமைத் தனத்தினகோல், 
நரககரளை அவகரை எடுத்துக் ஷககோணடைதகோய் அல்லவகோ ஜேனங்கள் நிரனப்பகோர்கள். ஷபகோழுது விடிந்ததும் 
இந்த அபவகோத ஷமைகோழிரயக் ககட்பரதவிடை இப்ஷபகோழுகத நகோங்கள் இருவரும் நகோரவப் பிடுங்கிக் 
ஷககோணடு உயிரரை விடுவகத நல்லது (சிறிது கயகோசரன ஷசய்கிறைகோள்) ஓகககோ! இகதகோ என் கழுத்தில் ஒரு 
ரவரை ஸரைம் மிகுதியகோய் இருக்கிறைது. என்னுரடைய ஆபரைணங்கள் எல்லகோம் கபகோயும், இது விரல 
மைதிப்பற்றைது என்று இரத மைகோத்திரைம் விலக்ககோமைல் ரவத்திருக்கிகறைன். திருட்டுப் கபகோன நரககளுக்குப் 
பதிலகோக இரதக் ஷககோடுத்து விடுகிகறைன். அகதகோ கஸகோகமைசர் நிற்கிறைகோர்! அவர் மூலமைகோக இரத 
அனுப்பகிகறைன்! ஓய்! கஸகோகமைசகரை! நம்முரடைய எஜேமைகோனர் எங்கிருக்கிறைகோர்?

கஸகோகமை : அம்மைணி! அவர் சகிக்க முடியகோத விசனத்துடைன் தன் சயன அரறைக்குப் கபகோய்விட்டைகோர்.

கககோகி : (தனக்குள்) தன் வகோலின் மையிரில் ஒன்று முள்ளில் மைகோட்டிக் ஷககோணடைகோலும், அந்த அவமைகோனத்ரதப்
ஷபகோறுக்க முடி யகோமைல், அதன் ஷபகோருட்டு உயிரரை விடும் கவரி மைகோன் அல்லகவகோ என் பிரைகோண ககோந்தர்! 
அவர் என்ன ஷசய்து ஷககோள்வகோகரைகோ ஷதரியவில்ரல. நகோன் கநரில் அவரிடைம் கபகோய் இந்த ரவரை சரைத்ரதக் 
ஷககோடுத்தகோல் அவர் வகோங்கிக் ஷககோள்ளை மைகோட்டைகோர். (உரைக்க) கஸகோகமைசகரை! நகோம் கபசகோமைல் இருந்தகோல் 
நம்முரடைய எஜேமைகோனர் தன் உயிருக்கு ஹைகோனி கதடிக் ஷககோள்வகோர். ஆரகயகோல் உடைகன இந்த ரவரை 
ஸரைத்ரத அவரிடைத்திற் ஷககோணடு கபகோய்க் ஷககோடுத்துத் திருட்டுப் கபகோன நரககளுக்குப் பதிலகோக இரத 
அனுப்பச் ஷசகோல்லும். இரத அவர் எப்படியகோவது ஏற்றுக் ஷககோள்ளும்படி ஷசய்யும்.

கஸகோகமை : (சந்கதகோஷத்கதகோடு வங்கிக் ஷககோணடு) அப்படிகய ஆகட்டும். (கககோகிலமும் கககோமைளைகோவும் 
கபகோய் விடுகிறைகோர்கள்)

மைகோத :(தனக்குள்) (பகோதிமைதிநதி கபகோதுமைணிசரடை - என்றை திருப்பகழின் ஷமைட்டு)

1. பூமி நிரறைபல தீரமைகளில்மிடி கபகோலலுரத துயர் எதுகவறு?
கபகோக ஷசறிபகழ் யகோவஷரைகோருஷமைகோழி கூறைவருபவர் பவிமீது?

2. மைகோன மைணிஷயன நகோடுமைனிதர்கள் வகோழ இடைமிது சரியகோகமைகோ?
தகோன தவஷமைனு கமைகோது பலவரக யகோன அறியரவ உளைவகோகமைகோ.

3. மைகோது வயிறுறு ககோலமுதலிது வகோதுதருதுயர் நிரலயகோகும்? 
மைகோரல தனிலுறு ககோலன் வரும்வரரை யகோவரிடைரினில் அழிவகோகரைகோ? 

4. பகோவிஷயரனயினி யகோவதளிஷயகோடு பகோதமைலருறை அருளீசகோ?
பகோவவுலகினில் வகோழல்ஷபருமிடைர் கபகோதுமைடி யிரணதருவகோகய.

"மைகோனமைழிந்த பின் வகோழகோரமை முன்னினிகத!” என்று ஷசகோன்னவர் அதிகமைதகோவிஷயன்பது இப்ஷபகோழுகத 
பரிஷ்ககோரைம் ஆயிற்று. கஸகோகமைசன் தன்னுரடைய மைகனகோ கவதரனயில் ஏதகோவது அக்கிரைமைமைகோன 
ககோரியத்ரதச் ஷசய்துவிடைப் கபகோகிறைகோகனகோ என்று என் மைனம் கவரலப்படுகிறைது! கஸகோகமைசகோ! 
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கஸகோகமைசகோ! அங்கு என்ன ஷசய்கிறைகோய்? (கஸகோகமைசன் வருகிறைகோன்.)

கஸகோகமை : ஸ்வகோமி! களைவு கபகோன நரககளுக்குப் பதில் நரக ஷசய்கிகறைன்.

மைகோத : என்னுரடைய மூடைத்தனத்திற்ககோக நரக ஷசய்கிறைகோகயகோ? அல்லது என் விதிரய நிரனத்து நரக 
ஷசய்கிறைகோகயகோ?

கஸகோகமை : நம்ரமை அவமைகோனப்படுத்த எணணும் விதிரயப் பகோர்த்து இந்த ரவரை ஸரைம் நரக 
ஷசய்கிறைரதப் பகோருங்கள்.

மைகோத : (திடுக்கிட்டு) கஸகோகமைசகோ இஷதன்ன இது? என்ன ககோரியம் ஷசய்தகோய்? எங்கிருந்து இந்த நரகரய 
அபகரித்துக் ஷககோணடு வந்தகோய்?

கஸகோகமை : நகோன் எங்கிருந்தும் அபகரிக்கவில்ரல. பருஷனுரடைய கயகோக்கியரதக்குத் தகுந்த உத்தமை குண 
மைரனவியர் ஷசய்யக் கூடிய ககோரியகமை இது! ககோணகோமைற் கபகோன நரககளுக்குப் பதிலகோய் இரத 
அனுப்பம்படி தங்கள் பிரைகோண பத்தினி இரத அனுப்பினகோர்கள். தயவு ஷசய்து ஷபற்றுக் ஷககோள்ளுங்கள்.

மைகோத : ஆககோ!

விருத்தம்: ககோம்கபகோதி

வறுரமையிற் சிறிதுமைகோறைகோ அன்பிரனயுரடைய ஷபணடீர் 
உறுகணி லுதவுகநயர் உயரைறை ஷநறியிற் கசறைல் 
ஷபறுபவ ஷரைரனய ஷபகோல்லகோங் ஷகய்தினும் வறியரைகோககோர் 
சிறுரமையு மைலக்கணயகோவு ஷமைன்ஷசயு மைகன்று கபகோமைகோல்.

நகோன் ஒரு ஏரழஷயன்றைல்லகவகோ என்ரன மைதித்து வருந்திகனன். நகோன் ஒரு நகோளும் ஏரழயகோக மைகோட்கடைன்.
பருஷனுரடைய ஷசல்வம் எல்லகோம் அழிந்தும், தன் அன்ரபத் துறைக்ககோத மைரனவியும், நம் 
சுகதுக்கங்கரளைத் தன்னுரடையரவயகோகப் பகோவிக்கும் உணரமை நணபனும், ஏழ்ரமைத் தனத்தினகோல் 
மைழுங்ககோத நீதி ஷநறியும் ஆகிய மூன்றும் எனக்கிருக்க, நகோன் எப்படி ஏரழயகோகவன்? என்றைகோலும் நகோன் 
இந்த ரவரை ஸரைத்ரத வகோங்கிக் ஷககோள்ளை மைகோட்கடைன். ஆககோ ஒரு ஸ்திரீயினிடைத்தில் ஷபகோருள் உதவி ஷபறும்
படியகோக வந்து விட்டைதகோ என் கதி? அவளுரடைய ஷபகோருள் எனக்கு கவணடைகோம்.

கஸகோகமை : ஸ்வகோமி! இந்த சமையத்தில் தகோங்கள் இப்படிச் ஷசகோல்லக் கூடைகோது. எஜேமைகோனி அம்மைகோகளை 
தங்களுரடைய ஷபகோருள் ஆயிற்கறை. அப்படியிருக்க, அவர்களுரடைய ஷபகோருஷளைல்லகோம் உங்களுரடையரவ 
தகோகமை. தவிரை எவ்வளைகவகோ விரல உயர்ந்த ககோணகோமைற் கபகோன நரககளின் ஷபறுமைகோனத்ரத நகோம் இந்தக் 
ககவல நிரலரமையில் எப்படிச் சம்பகோதிக்க முடியும்? ஆரகயகோல் இரத வகோங்கிக் ஷககோள்ளுங்கள்.

மைகோத : (சிறிது கயகோசரன ஷசய்து) சரி! நீ ஷசகோல்வதும் நியகோயந்தகோன்! சக்கிரைம் நீகரை வஸந்தகஸரனயிடைம் 
கபகோய், நகோன் அவளுரடைய நரககரளைச் சூதகோடித் கதகோற்று விட்டைதகோகவும், அதற்குப் பதிலகோக இந்த 
ஸரைத்ரத எடுத்துக் ஷககோள்ளும் படிக்கும் ஷதரிவித்துக் ஷககோடுத்துவிட்டு வகோரும்!

கஸகோகமை : முழு ஸரைத்ரதயுமைகோ ஷககோடுக்கச் ஷசகோல்லுகிறீர்கள்? நன்றைகோய் இருக்கிறைகத! அவளுரடைய 
நரககரளை நகோம் தின்று விட்கடைகோமைகோ? அல்லது நகோகமை அபகரித்துக் ஷககோணகடைகோமைகோ? திருடைன் ஷககோணடு 
கபகோய்விட்டைகோல் அதற்கு நகோம் என்ன ஷசய்கிறைது? சூதகோடி இழந்து விட்டைதகோகச் ஷசகோல்லுவகோகனன்? 
திருட்டுப் கபகோய் விட்டைஷதன்று ஷசகோல்லி அதற்குப் பதில் நகோரலந்து ரவரைங்கரளை அனுப்பினகோல் 
கபகோதுகமை ஏழு சமுத்திரைங்கரளையும் கரடைந்ஷதடுத்த சகோரைத்ரத ஷயகோத்த இந்த ஸரைம் முழுவரதயுமைகோ 
அவளிடைத்திற் ஷககோடுக்கிறைது?
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மைகோத : கஸகோகமைசகோ! என்ன நீ உகலகோபிரயப் கபகோலப் கபசுகிறைகோகய!

கஸகோகமை : தரித்திரைன் எப்படி உகலகோபியகோவகோன்?

மைகோத : சரி கநரைமைகோகிறைது! நகோன் ஷசகோன்னரதச் ஷசய்! ஷபகோழுது விடியும் சமையமைகோய் விட்டைது; நகோன் நித்திய 
கர்மைகோனுஷ்டைகோனம் ஷசய்யப் கபகோகிகறைன். 
(கபகோகிறைகோர்) 

கஸகோகமை : (தனக்குள்) ஷகட்டைகோலும் கமைன்மைக்கள் கமைன் மைக்ககளை, சங்கு சுட்டைகோலும் ஷவணரமை தரும் 
என்பது என்கறைனும் ஷபகோய்க்குகமைகோ? ஒரு நகோளும் இல்ரல.
----------------------- 
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அங்கம் 1 ககோட்சி 4

இடைம் வஸந்தகஸரனயின் மைகோளிரக. 
கமைன் மைகோடியில் வஸந்தகஸரன கசகோபகோவிற் சகோய்ந்து ஷககோணடிருக்கிறைகோள். 
சசிமுகன் ஷவளியில் இருந்து மைகோளிரகக்குள் நுரழகிறைகோன்.

ககோலம் கமைற்படி தினம் விடியற்ககோரல. 

சசிமுகன் : (ஷதகோணடிச் சிந்து: நந்தன் சரித்திரைம் ”பழன மைருங்கரனயும்” என்றை பகோட்டின் வர்ண ஷமைட்டு)

1. எனகத உயிர்நிரலயகோம் - அந்த
இந்திரை சந்திரைரும் இரணகயகோ! 

2. மைனகத நிரனப்பஷதல்லகோம் - இந்த
மைகோத்திரரைக் கககோலினகோல் யகோன் ஷபறுகவன்

3. இரைகவ எனது நகர் - அதில்
நித்திரரைகய பரடை யகோன் அரைசன்

4. குரறைகவ திருட்டிலில்ரல - கரல 
கற்றைலுங் கணரணயிழத்தலு கமைன்?

(தனக்குள்) என்னுரடைய உத்திகயகோகமும் சந்திரைனுரடைய உத்திகயகோகத்ரதப் கபகோலகவ இரைவில் 
பிரைககோசிப்பதும் பகலில் ஒளிரய இழந்து ஒடுங்குவதுமைகோய் இருக்கிறைது! இதனகோகல தகோன் எனக்கு 
சசிமுகன் (சசி = சந்திரைன்) என்று ஷபயர் ஷககோடுத்தகோர்ககளைகோ! நகோன் இந்த கமைன்ரமையகோன உத்திகயகோகத்ரதச்
ஷசய்கவன் என்று நகோன் பிறைந்த ஷபகோழுகத எப்படி அறிந்து ஷககோணடைகோர் ககளைகோ ஷதரியவில்ரல. 
என்னுரடைய ககோரியம் கசகோம்பகல நிரறைந்த இரைரவ அவமைகோனப்படுத்தி, நித்திரைகோ கதவிரயத் 
கதகோற்கடித்து, ஏமைகோந்த ககோவரல ஏளைனம் ஷசய்கிறைதல்லவகோ! ஆனகோல் நகோன் ஒருவருக்கும் ஷதரியகோமைல் 
எவ்வளைகவகோ சகோமைர்த்தியமைகோய் இந்தக் ககோரியத்ரத முடித்த கபகோதிலும், என் ஷசய்ரககரளை எல்லகோம் 
பகோர்த்த வணணம், என்னுடைன் ஷதகோடைர்ந்தும் நடைந்தும் ஓடியும் வருபவ னும், எல்லகோத் திருட்ரடையும் தன் 
கணணகோல் ககோணபவனும், எவரைகோலும் ஏமைகோற்றை முடியகோத அந்தப் கபகோலீஸ் உத்திகயகோகஸ்தனகோன கடைவுரளை
நிரனக்க, என் அச்சம் அதிகரிக்கிறைது. என் மைனகத இது குற்றைம் இதுகுற்றைஷமைன்று நீதி கபகோதரன ஷசய்த 
வணணம் இருக்கிறைது, என்ன ஷசய்கவன்? என் மைனதில் முற்றிலும் குடி ஷககோணடை அந்த ஷயளைவன 
மைங்ரகயின் ஷபகோருட்டைல்லகவகோ நகோன் இப்படி இரைரவப் பகலகோக்கி, எவ்வளைகவகோ தந்திரைம் ஷசய்ய 
கவணடியிருக்கிறைது. இதுதகோன் வஸந்தகஸரனயின் மைகோளிரக. மைல்லிககோ எங்கிருப்பகோகளைகோ 
ஷதரியவில்ரலகய!

தன்யகோசி-ரபகம்

ப: எவ்விடைங் ககோணகபகனகோ? என் ரைதிரய எத்தினமைரடைகவகனகோ?

அ. ஷசவ்விய கமைனியள், ஷஜேகத்திலிரணகய இல்லகோள் 
ஒவ்ஷவகோரு ஷநகோடிவளைர் சுந்தரைவல்லிரய (எவ்)

ச. 1 ஷநகோடியுக மைகோனது; கநகோஷயரனத் தீய்த்தது;
வடிவழகிரய யரடை நற்றினம் வருகமைகோ? (எவ்)
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2 இப்ஷபரு நிதியினுக் கிந்திரை கலகோகமும்
ஒப்பயர் வகோகுகமைகோ? உரரைத்திடைப் ஷபறுகமைகோ? (எவ்)

(ரகயில் ஒரு விசிறியுடைன் மைல்லிகரை வருகிறைகோள்)

ஆககோ! அகதகோ வந்து விட்டைகோள் என் சுந்தரி! அவரளை அரரை கணம் ககோணகோவிட்டைகோல் என் மைனம் படும் 
பகோட்ரடை என்ன என்று ஷசகோல்கவன்? என் உயிகரை துடித்துப் கபகோகிறைது. ஜேஜூரைமைடித்த உடைம்பில் சந்தனக் 
குழம்ரபப் பூசினகோல் அது எவ்வளைவு இன்பமைகோய் இருக்குகமைகோ, அப்படி அல்லகவகோ இருக்கிறைது! 
ஷநருப்ரபப் கபகோல எரிந்து தகிக்கும் என் மைனத்ரதக் குளிரைச் ஷசய்ய அகதகோ வந்துவிட்டைகோள் என் இரைதி 
மைல்லிககோ! சரியகோன ஷபயர்தகோன்! மைல்லிரகப் பஷ்பம் எப்படித் தன் வகோசரனயினகோல் மைனிதரரைப் 
பரைவசப்படுத்துகிறைகதகோ அவ்விதகமை இவள் என் பஞ்கசந்திரி யங்களுக்கும் பிரும்மைகோனந்தம் 
ஊட்டுகிறைகோள். (ஷமைதுவகோக) அடி மைல்லிககோ!

மைல்லி : யகோர் அது? ஓகககோ! சசிமுகரைகோ! வகோரும் வகோரும் இவ்வளைவு விடியற் ககோலத்தில் எங்கிருந்து வருகிறீர்?
என்ன விகசஷம்?

சசி : (பன்முறுவகலகோடு) – கணகண! எல்லகோவற்ரறையும் ஷதரிவிக்கிகறைன். சமீபத்தில் வகோ!

மைல்லி : உஸ்! கூச்சலிடைகோமைல் கபசும். என் எஜேமைகோனி அம்மைகோள் ககோதில் விழப் கபகோகிறைது.

வஸந்த : (கமைன் மைகோடிவில் தனக்குள்) என்ன! மைல்லிககோ விசிறி எடுத்துக் ஷககோணடு வரைப் கபகோனவள் 
இன்னம் வரைவில்ரலகய! எங்கு கபகோயிருப்பகோள் (ஜேன்னலின் வழியகோகக் கீகழ பகோர்க்கிறைகோள்) என்ன 
ஆச்சரியம்! யகோகரைகோ ஒரு பருஷகனகோடு கபசிக் ஷககோணடிருக்கிறைகோகளை! ஒருவருக்கு ஒருவர் மிகவும் 
பிரியமைகோய்ப் கபசுவதகோகத் ஷதரிகிறைது! இதற்கு முன் பழகி அறிந்தவர்கரளைப் கபகோலக் ககோணப்படுகிறைது! 
கச! அவரளை அவன் முத்தமிடுகிறைகோகன! ஓகககோ! ககோதலர்ககளைகோ! மைல்லிககோவும் என்ரனப் கபகோல் ஷயளைவன
ஸ்திரீயல்லவகோ? இருக்ககோதகோ! உணரமைக் ககோதரல நகோம் ஏன் ஷகடுக்க கவணடும். அவர்கள் இச்ரசப்படி 
ஷசய்து ஷககோள்ளைட்டும். அவள் திரும்பி வரும் கபகோது வரைட்டும். கஷ்டைப் பட்டைவர்களுக்கு அல்லவகோ 
ககோதலின் துன்பம் ஷதரியும்.

மைல்லி : சரி! கநரைமைகோகிறைது. நகோன் கபகோக கவணடும். விஷயத்ரதச் ஷசகோல்லும். (அவன் நகோன்கு 
பக்கங்கரளையும் பகோர்க்கிறைகோன்) ஏன் அவ்வளைவு ஜேகோக்கிரைரதயகோகப் பகோர்க்கிறீர்? என்ன பயம்! என் எஜேமைகோனி
அம்மைகோள் ஷமைத்ரதயில் இருக்கிறைகோள்.

சசி : நகோன் உன்னிடைத்தில் ஒரு இரைகசியம் ஷதரிவிக்க கவண டும், இங்கக சமீபத்தில் கவறு 
யகோருமில்ரலகய. 

மைல்லி : ஒருவரும் இல்ரல. ஷசகோல்லலகோம்.

வஸந்த : (தனக்குள்) இரைகஸியமைகோ! அப்படியகோனகோல் நகோன் இனிகமைல் இவர்கள் கபசுவரதக் கவனித்தல் 
கூடைகோது.

சசி : வஸந்தகஸரன உன்ரன அடிரமைத் தன்ரமையில் இருந்து நீக்குவதற்கு எவ்வளைவு ஷபகோருள் 
ககட்பகோள்?

வஸந்த : (தனக்குள்) அவன் என் ஷபயரரைச் ஷசகோல்லுகிறைகோகன! இந்த இரைகசியத்தில் நகோனும் 
சம்பந்தப்படுவதகோய்த் கதகோன்றுகிறைது. ஆரகயகோல் இந்த ஜேன்னலுக்கு சமீபத்தில் மைரறைந்திருந்த வணணம் 
ககட்கிகறைன்.
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மைல்லி : தகோன் இந்த மைகோளிரகக்கு அதிககோரியகோகும் ஷபகோழுது யகோஷதகோரு பணமும் ஷபறைகோமைல் என்ரன 
விடுவிப்பதகோக என் எஜேமைகோனி அம்மைகோள் பல தடைரவகளில் ஷதரிவித்திருக்கிறைகோர்கள். அதிருக்கட்டும், 
என்ரன மீட்கத் கதரவயகோன அவ்வளைவு ஷபகோருள் உம்மிடைத்தில் எது?

சசி : விருத்தம்: எதுகுலககோம்கபகோதி

என்னரு மைணிகய! யுன்ரன ஷயத்தின மைரடைகவ ஷனன்று 
பன்னரு துயரி லகோழ்ந்து பரிபவ மைரடைந்கதன்-கவணடிற்
ஷபகோன்ஷனகோரு ஷபகோருட்கடைகோ? தீரமை பரியினும் ஷபரியதகோகமைகோ? 
நின்னரு கவட்ரக நகோடி ஷலவ்விரன முடிக்க கில்கலன். 

ஷபகோருள் இல்லகோமைலகோ ககட்கபன்? அருரமையகோன ஒரு வஸ்துரவப் ஷபறை விரும்பினகோல் எவ்விதமைகோன 
ஹீனத் ஷதகோழில் ஷசய்தகோயினும் அதற்குத் கதரவயகோன திரைவியத்ரத சம்பகோதித்தல் கவணடைகோமைகோ? உன் 
கபரில் நகோன் ஷககோணடிருக்கும் கமைகோகம் இகலசகோனதகோ? அக்கிரைமைக் ககோரியம் ஷசய்து பணம் சம்பகோதித்கதன். 
அரதப் பற்றி உனக்கு என்ன கவரல?

வஸ : இவன் பகோர்ரவக்கு நல்ல மைனிதனகோய் இருக்கிறைகோகன! என்ன அக்கிரைமைக் ககோரியம் ஷசய்திருப்பகோன்?

மைல்லி : விருத்தம்: சஹைகோனகோ

ஐயகன! நன்கறை ஷசகோன்னீ ரைறிவினர்க் குரிய தகோகமைகோ? 
ஷமைய்ஷயன நகோடி யற்ப வின்பநீர் விரும்பி முற்றும் 
ஷபகோய்யனகோய்க் குலத்தின் கமைன்ரமை பகலருங்கரலயின் ஞைகோனம் 
ஷவய்யனகோய் விலக்கித் தீய வியற்றிடைல் தகுதியகோகுகமைகோ?

ஒரு க்ஷணத்தில் ஒழியும் அற்ப சுகத்ரத உத்கதசித்து நீர் அருரமையகோன இரைணடு ஷபகோருட்களுக்கு 
ஆபத்ரதத் கதடிக் ஷககோணடிகரை!

சசி : இரைணடு ஷபகோருள்கள் எரவ?

மைல்லி : உம்முரடைய கதகம் ஒன்று. ஷபயர் ஒன்று. 

சசி : நீ ஷபரிய முட்டைகோள். இந்த ககோலத்தில் துணிந்து ஷசய்பவருக்குத்தகோன் அதிர்ஷ்டைம் உணடைகோகிறைது! அது 
உனக்ஷகன்ன ஷதரியும்? 

மைல்லி : (ஏளைனமைகோய்) நீர் ஷசய்தது ஷககோஞ்சமும் குற்றைம் இல்லகோத ககோரியம்! என்கபரில் உமைக்கு இருக்கும் 
ககோதலினகோல் நீர் இந்த அக்கிரைமைம் ஷசய்தீர். ஆரகயகோல் இது அக்கிரைமைமைகோககோது; மிகவும் நீதியகோன விஷயம்!

சசி : அடி தங்ககமை! கககோபித்துக் ஷககோள்ளைகோகத! இந்த நரககரளை நகோன் ஒரு வீட்டில் இருந்து அபகரித்துக் 
ஷககோணடு வந்கதன்.

மைல்லி : (வள்ளி சரித்திரைம்: ”ஷநஞ்ரசயரடைக்குகத நகோன் என்ன ஷசய்குகவன் - நஞ்ரச ஷககோடுத்தகோகயகோடி” 
என்றை பகோட்டின் ஷமைட்டு.)

அடைகோனகோ - சகோப்ப

நல்ல விரன ஷசய்தீர்! ஐயகோ! இனி இங்கு நில்லகோமைல் ஏகுவீர். 
தீயவர் ஷசய்திடும் ககோரியமைல்லகோகவகோ கபகோம் கபகோம் நீர்.
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சசி :

என்ன ஷமைகோழி ஷசகோன்னகோய்? எங்ஙனஞ் ஷசய்குகவன்!
கன்னியர் மைகோமைணிகய 
நின்ரனயரடைத்திடை இவ்விரன ஷசய்கதன்
ஷசகோன்னது நீதி யன்கறை?

மைல் :

எந்தப் பிறைப்பினு கமைஷலன கவகோதிடும்
அந்தணர் ஷசய்விரனகயகோ? 
இந்தக் குணமுரடையகோரரை விரும்பிகடைன்
வந்தவழி இதுகவ

சசி :

சுந்தரிகய எனதகோருயிர் நீ ஷயரன
நிந்தித்தகலகோ முரறைகய? 
ஷசகோந்த மைரனவி ஷயன நின்ரன நகோடிகனன்
கககோபம் விடுவிப்பகோகய.

அக்கிரைமைம் ஷசய்தகோலும் நகோன் நன்றைகோய் கயகோசித்துத்தகோன் ஷசய்கவன். நகோன் ஸ்திரீகள் குழந்ரதகள் 
முதலிகயகோரிடைத்தில் இருந்து திருடைவில்ரல. தகோனதருமைங்களுக்ககோகச் கசகரைம் ஷசய்து ரவக்கப்பட்டிருந்த
ஷபகோருரளைக் களைவகோடைவில்ரல. விரலக்கு விற்று விடும் ஷபகோருட்டுக் குழந்ரதகரளைத் திருடிக் ஷககோணடு
வந்து விடைவில்ரல. இகதகோ நகோன் ஷககோணர்ந்திருக்கும் ஆபரைணங்கரளை உன் எஜேமைகோனியிடைம் ஷககோடுத்து 
உன்ரன விடுவித்துக் ஷககோணடு வந்துவிடு. ஆனகோல் இவற்ரறை எப்ஷபகோழுதும் ஷபட்டிக்குள் 
ஜேகோக்கிரைரதயகோக மைரறைத்து ரவத்துக் ஷககோள்ளும்படி ஷசகோல்ல கவணடும்.

மைல்லி : அணிந்துக் ஷககோள்ளைத் தககோத ஆபரைணங்களைகோல் என் எஜேமைகோனி அம்மைகோளுக்கு என்ன பிரைகயகோஜேனம்? 
எங்கக? நரககரளைக் ககோட்டும்; பகோர்க்கலகோம்.

சசி : இகதகோ பகோர் (ககோட்டுகிறைகோன்)

மைல்லி : ஹைகோ! இஷதன்ன ஆச்சரியம்! இரவகரளை நகோன் எங்கககயகோ பகோர்த்திருக்கிகறைகன! (கயகோசரன 
ஷசய்கிறைகோள்) நீர் எங்கிருந்து இவற்ரறை எடுத்து வந்தீர்!

சசி : அரதப் பற்றி உனக்கு என்ன கவரல? உன்ரன வரடை தின்னச் ஷசகோன்னகோர்களைகோ? அல்லது அதில் 
இருக்கும் துரளைகரளை எணணச் ஷசகோன்னகோர்களைகோ? ககள்வி ஒன்றும் ககட்ககோமைல் எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோ.

மைல்லி : (கககோபமைகோக) என்னிடைத்தில் உமைக்கு அவ்வளைவு நம்பிக்ரக இல்ரல, நகோன் மைகோத்திரைம் உமைக்குத் 
கதரவகயகோ? அப்படியகோனகோல் என்ரன ஏன் விரும்பகிறீர்?

சசி : மைகோதவரைகோயஷரைன்று ஒரு பிரைப இருக்கிறைகோர். அவரரை உனக்குத் ஷதரியுமைகோ?

மைல்லி : ஹைகோ! என்ன ஆச்சரியம்!

வஸ : ஹைகோ! என்ன ஆச்சரியம்!
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(வஸந்தகஸரனயும் மைல்லிககோவும் ஒகரை சமையத்தில் மூர்ச்சிக்கிறைகோர்கள்)

சசி : (மைல்லிககோரவத் தகோங்கி) மைல்லிககோ! ஏன் மையங்குகிறைகோய்? விழித்துக் ஷககோள். (தனக்குள்) 
இவளுக்ஷகன்ன துன்பம் சம்பவித்தகதகோ ஷதரியவில்ரலகய! ரக ககோல்கள் எல்லகோம் துவணடு கபகோயின. 
கணகள் பயங்கரைமைகோய்க் ககோணப்படுகின்றைன. அடி மைல்லிககோ! இது தகோன் உன் பிரியகமைகோ? என்னுடைன் 
வந்துவிடை நிரனப்பகத இவ்வளைவு பயமைகோய் முடிந்தகதகோ?

மைல்லி : (கககோபமைகோக) என் முன் நிற்ககோகதயும், துன்மைகோர்க்ககரை! கபகோய்விடும்; இரத அபகரிக்கு முன், அந்த 
வீட்டில் இருந்த மைனிதர்களில் எத்தரன கபரரைக் ஷககோன்றீர், உணரமைரயச் ஷசகோல்லும்.

சசி : நகோன் ஒருவரரையும் ஷதகோடைக் கூடைவில்ரல. 

மைல்லி : உணரமைதகோனகோ?

சசி : நிச்சயம்! சத்தியம் உன் தரலயில் அடிக்கிகறைன்.

வஸ : ஆககோ! உயிர் வந்தது.

சசி : அடி மைல்லிககோ! நீ என்ன இந்த விஷயத்தில் இவ்வளைவு கவரலரயக் ககோட்டுகிறைகோய்! உன் கபரில் 
ரவத்த ஆரசயினகோல் அல்லகவகோ, எவ்வளைகவகோ உயர்ந்த பரிசுத்தமைகோன குலத்தில் உதித்த நகோன் இரதச் 
ஷசய்கதன். அடிரமை நிரலயில் இருந்து உன்ரன விலக்கி, ஆயுட் ககோலம் எல்லகோம் சுதந்திரைத்ரதயும், என் 
மைனப் பூர்வமைகோன பிரியத்ரதயும் உனக்குக் ஷககோடுத்ததற்கு, என்ரன நீ ஏளைனம் ஷசய்வதும், 
கவஷறைகோருவரனப் பற்றி நீ கவரலப் படுவதும் பதில் உபககோரைகமைகோ? பஷ்பிக்கும் பகோலிய ககோலமைகோகிய 
உன்னத மைரைமைகோனது வீணிற் பழங்கரளைச் சுமைந்து, கவரசகளைகோகிய பறைரவகளுக்கு அல்லகவகோ அவற்ரறை 
இரரை ஆக்குகின்றைது! ஷசல்வமும் பருஷத்வமும் இன்னம் நகோம் விகசஷமைகோய் மைதிப்பன யகோவும், அடைக்க 
முடியகோத ககோமைகோக்கியினகோல் நகோசம் அரடை கின்றைன. ஆககோ! எப்ஷபகோழுதும் சலனப்படும் குணமுரடைய 
ஸ்திரீகளிடைத்திலும், எப்ஷபகோழுதும் மைகோறும் நமைது அதிர்ஷ்டைத்திலும் நம்பிக்ரக ரவக்கும் மைனிதர்கள் 
எவ்வளைவு மைரடையர்கள்! ஏரழகரளை ஸ்திரீகளும் அலட்சியம் ஷசய்வதகோய் இருந்தகோல், அவர்கள் கபரில் 
பிரியம் ரவப்பரத விடை நம்முரடைய வீட்டு வகோசலில் ககோத்திருக்கும் நகோயின் கபரில் அந்த அன்ரப 
ரவத்தகோல், அது எவ்வளைகவகோ நன்றியுரடையதகோய் இருக்கும்! முதலில் அவர்ககளை நம் மீதில் ஆரசரயக் 
ககோட்டினகோல், அவர்கள் அவ்விதம் இருக்கும் வரரையில் நகோமும் பிரியத்ரதக் ககோட்டிப் பிறைகு கபசகோமைல் 
விட்டு விடுவது நல்ல ககோரியம்! ஸ்திரீகள் பணத்தின் ஷபகோருட்டு, நிரனத்தகோல் அழுவகோர்கள்; நிரனத்தகோல் 
சிரிப்பகோர்கள்; தம்மைகோல் விரும்பப்படைகோதவனகோய் இருந்தகோலும், இவர்கள் தமைது பகோசகோங்கினகோல், 
அவனுரடைய நம்பிக்ரகரய உணடைகோக்கிக் ஷககோள்வகோர்கள். ஆரகயகோல், நற்குலத்தில் உதித்த 
கயகோக்கியரத உரடைய ஷயளைவன பருஷர், ஸ்மைசகோனத்தில் உணடைகோகும் பஷ்பங்கரளைப் கபகோல 
ஏரைகோளைமைகோகக் ககோணப்படும் பரைத்ரதயரின் வரலயிற் படைகோமைல் எச்சரிக்ரகயகோக இருத்தல் கவணடும். 
சமுத்திரைத்தின் அரலகள் கூடை ஸ்திரீகளின் பிரியத்ரதக் ககோட்டிலும் சிறிது கநரைம் நிரலத்தரவயகோய் 
இருக்கும். மைகோரல கநரைத்தில் வகோனத்தில் உணடைகோகி மைகோறும் நிறைங்கள் கூடைச் சற்று உறுதியகோனரவ என்று 
நிரனக்கலகோம். பணகமை அவர்களுரடைய கநகோக்கம்; பணகமை அவர்களுரடைய ஆககோரைம், பகோனம், இன்பம் 
முதலியன. ஆனகோல் ஒருவனுரடைய ஷசல்வம் ஒழிந்து கபகோய்விட்டைகோல், அவரன உடைகன ஓட்டி விடை 
கவணடியகத ககோரியம்! அதுகவ அவர்களுரடைய குல தருமைம். மின்னலின் ஒளி கதகோன்றி மைரறைதரலப் 
கபகோன்றைது அவர்களுரடைய கமைகோகம். மைனதில் ஒருவன்மீது ஆரசரய ரவத்துக் ஷககோணடு, 
கவஷறைகோருவனிடைத்தில், தகோன் அவனுக்கக தன்ரன அர்ப்பணம் ஷசய்து விட்டைதகோய்ப் பகோசகோங்கு 
ஷசய்வகோர்கள். ஒருவரன ஆரசயுடைன் ஆலிங்கனம் ஷசய்து ஷககோணடிருக்ரகயில் கவஷறைகோருவரன 
நிரனத்துப் ஷபருமூச்சு விடுவகோர்கள். தகோனகோகக் கனியகோதரதத் தடியகோல் அடித்தகோல் கனியப் கபகோகிறைதகோ? 
இயற்ரகயிகலகய இல்லகோதரத விரும்பினகோல் அது எப்படிக் கிரடைக்கும்? கற்பகோரறையின் மீது தகோமைரரைப் 
பஷ்பம் எப்படி உணடைகோகும்? அல்லது குதிரரையின் பகோரைத்ரதக் கழுரத சுமைக்குகமைகோ? வரைகு 
தகோனியத்திற்குள் அரிசி எப்படி உணடைகோகும்? ஸ்திரீகளின் மைனதில் ஏதகோவது ஒரு நற்குணம் இருக்குகமைகோ 
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என்று எவ்வளைவு கசகோதரன ஷசய்தகோலும் உள்களை இருப்பது குதிரரைக் ஷககோம்பதகோன். அந்த துஷ்டைன் 
மைகோதவரைகோயரனயகோ நீ விரும்பகிறைகோய்? இந்த சங்கதி முன்னகோல் ஷதரிந்திருந்தகோல், அவரன ஒகரை குத்தில் 
ஷககோன்று விட்டு வந்திருப்கபகன! இப்ஷபகோழுகத கபகோய் அவன் உயிரரை வகோங்கி விட்டு வருகிகறைன். 
(பறைப்படுகிறைகோன்)

மைல்லி : (அவரனப் பிடித்துக் ஷககோணடு) என்ன பிரைமைகோதமைகோக உளைறுகிறீகரை! தரல ககோல் ஷதரியகோமைல் ஏன் 
இப்படிக் கககோபித்துக் ஷககோள்ளுகிறீர்? உயர் குலத்திற் பிறைந்த பிரைகோமைணரைகோய்
இருந்தும், திருடிகனன் என்றும் குத்துகிகறைன் என்றும் ஷசகோல்லுகிறைதற்கு ஷவட்கமில்ரலயகோ? (முகத்தில் 
இடிக்கிறைகோள்)

சசி : எல்லகோம் யகோர் ஷபகோருட்டு? உனக்ககோகத்தகோகன! நகோன் உனக்ககோக இவ்வளைவு தகோழ்வரடைவரதயும் நீ 
நிரனக்ககோமைல் மைகோதவரைகோயனுக்குப் பரிந்து கபசுகிறைகோகய!

மைல்லி : உணரமை அதுவல்ல. இந்த ஆபரைணங்கள் என்னுரடைய எஜேமைகோனி அம்மைகோளுக்கு ஷசகோந்தமைகோனரவ.

சசி : என்ன ஆச்சரியம்! உன் எஜேமைகோனியின் நரககள் அங்கு கபகோனதின் ககோரைணஷமைன்ன!

மைல்லி : ஒரு நகோளிரைவு திருட்டுக்குப் பயந்து, மைகோதவரைகோயரிடைத்தில் ரவத்து விட்டு வந்தகோர்கள்.

சசி : அப்படியகோ! உன்னுரடைய எஜேமைகோனியின் நரககளைகோ இரவகள் ஆககோ! ஷதரியகோமைலல்லகவகோ திருடி 
விட்கடைன்! என்ன ஷசய்கவன்?

வஸ : (தனக்குள்) எவ்வளைகவகோ ஷகட்டைவனகோய் இருந்தகோலும் இவனிடைத்திற் கழிவிரைக்கங்கூடை 
இருக்கிறைகத! கச! கமைகோகம் ஷபகோல்லகோதது! அதனகோல் எவ்வளைவு நற்குணமுரடையவன் கூடை, என்ஷனன்ன 
தீய ககோரியங்கரளைச் ஷசய்ய கநருகிறைது! கமைகோகத்தினகோல் நகோன் படும் பகோட்டில் இருந்கத இவனுரடைய 
நிரலரமை எப்படி இருக்கும் என்பது நன்றைகோய்த் ஷதரிகிறைது! ஐகயகோ பகோவம்! என்ன ஷசய்வகோன்!

சசி : அடி என் பிரிய மைல்லிககோ! இப்ஷபகோழுது நகோன் என்ன ஷசய்கிறைது? 

மைல்லி : அது உமைக்குத்தகோன் ஷதரிய கவணடும்.

சசி : அப்படி அல்ல! ஸ்திரீகளுக்கு இயற்ரக சுபகோவகமை குரு. கல்வி மைதங்ஷககோணடை பருஷர் 
பஸ்தகங்களில் இருந்து விஷயங்கரளைத் ஷதரிந்து ஷககோள்ளுகிறைகோர்கள். அப்படித் ஷதரிந்து 
ஷககோள்ளைப்படுபரவகரளை அனுபவத்திற்குக் ஷககோணடு வரைக் கூடைகோமைல் தீய ககோரியங்கரளைச் 
ஷசய்கிறைகோர்கள். ஸ்திரீகள் எல்லகோவற்ரறையும் தகோமைகோக அறிந்து ஷககோள்வகதகோடு, அவற்ரறை அனுபவத்திற்குக்
ஷககோணடு வருபவர்களைகோயும் அதிகப் பத்திக் கூர்ரமை உரடையவர்களைகோகவும் ஆகின்றைனர். தகோனகோய்க் 
கனியும் வகோரழப் பழத்திற்கும் பரக கபகோட்டுப் பழுக்க ரவக்கும் வகோரழப் பழத்திற்கும் எவ்வளைவு 
வித்தியகோசம் இருக்கிறைது! நீ தகோன் இப்ஷபகோழுது ஒரு கயகோசரன ஷசகோல்ல கவணடும்! 

மைல்லி : அப்படியகோனகோல் நீர் உடைகன திரும்பிப் கபகோய் நரககரளை மைகோதவரைகோயரிடைம் திருப்பிக் ஷககோடுத்து 
விட்டு வருவகத உத்தமைமைகோன ககோரியம்!

வஸ : (தனக்குள்) பகல! மைல்லிககோ! ககவலம் அடிரமையகோய் இருந்தகோலும் உனக்கு எவ்வளைவு 
கணணியமைகோன பத்தி! ஆககோ! அதிர்ஷ்டைம் ஒன்று தகோன் பக்ஷபகோதமுரடையது. அது 
தனவந்தர்களிடைத்திகலகய விருப்கபகோடு ஷசல்கிறைது! அது ஏரழகளிடைத்திலும் இருக்கிறைது. 
தனவகோன்களிடைத்திலும் இருக்கிறைது! நன்றைகோய் ஆழ்ந்து பகோர்த்தகோல் ஏரழகளிடைத்திகலகய நற்குணம் 
அதிகமைகோய் இருக்கிறைது!
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சசி : மைல்லிககோ! நல்ல கயகோசரன ஷசகோன்னகோய்! நகோன் திருடைஷனன்று கநரில் அங்கு கபகோனகோல் என்ரன 
உடைகன அதிககோரிகளிடைம் ஒப்பவித்துவிடை மைகோட்டைகோரைகோ?

மைல்லி : ஆககோ! நல்ல ரபத்தியம்! சந்திரைன் எப்ஷபகோழுதகோகிலும் சுடுதலுணகடைகோ? ஒரு நகோளுமில்ரல.

சசி : அவருரடைய சகோந்த குணத்ரதப் பற்றி நகோன் சந்கதகப் படைவில்ரல. தவிரை நகோன் எந்தக் ககோரியத்ரதத் 
துணிந்து ஷசய்கிகறைகனகோ அதனகோல் உணடைகோகும் பலன் எதுவகோய் இருந்தகோலும் அரத அனுபவிக்க நகோன் 
கடைரமைப்பட்டைவகன! ஆனகோல் இப்படிச் ஷசய்ய ஷவட்கமைகோய் இருக்கிறைது! கவறு ஏதகோவது கயகோசரன 
ஷசகோல்.

மைல்லி : நீர் ஒன்று ஷசய்யும். இரவகரளை எஜேமைகோனி அம்மைகோளிடைம் திருப்பிக் ஷககோடுக்கும்படி 
மைகோதவரைகோயரைகோல் அனுப்பப்பட்டை தூதரனப் கபகோல் நீர் பகோசகோங்கு ஷசய்து இரவகரளை என் எஜேமைகோனி 
அம்மைகோளிடைம் கசர்த்துவிடும்.

சசி : அப்படிச் ஷசய்தகோல்? 
மைல்லி : நீர் திருடைனகோக மைகோட்டீர்; நரககள் ஷசகோந்தக்ககோரைரரைச் கசர்ந்து விடும், மைகோதவரைகோயருக்கும் 
நஷ்டைமில்லகோமைற் கபகோய் விடும். மூன்று கபருக்கும் இதனகோல் அனுகூலம்!

சசி : என் சம்பகோத்தியத்ரத இப்படி அபகரிப்பது திருட்டு அல்லவகோ?

மைல்லி : ஒரு ஷபகோருள் அதன் ஷசகோந்தக்ககோரைரரைச் கசர்வது எப்படித் திருட்டைகோகும்? நீர் ஷசகோந்தக்ககோரைருக்குத் 
ஷதரியகோமைல் இவற்ரறை எடுத்துக் ஷககோணடு வந்து விட்டைதினகோகலகய இரவ உம்முரடையரவயகோய் 
விட்டைனகவகோ? கவணடைகோம். வீண வகோதம் ஷசய்யகோமைல் நகோன் ஷசகோல்வரதக் ககளும். இப்ஷபகோழுதும் 
மிஞ்சிப் கபகோகவில்ரல. நகோம் ஷசய்தது தவறு என்று ஷதரிந்தகோல் அரத எப்ஷபகோழுது கவணடுமைகோனகோலும் 
நிவர்த்திக்கலகோம். மைகோனத்ரதயும் கீர்த்திரயயும், யகோவற்ரறையும் இழந்து பகோவ மூட்ரடைரய ஏன் 
சம்பகோதித்துக் ஷககோள்ளுகிறீர்? நகோன் ஷசகோல்வரதச் ஷசய்யும். இது உமைக்கு நன்ரமை தரும் இதன் ஷபகோருட்டு 
நகோனும் உம்மிடைம் முன்னிலும் பதின்மைடைங்கு அதிகம் ஆரச ரவப்கபன்.

வஸ : (தனக்குள்) பகல! மைல்லிககோ! உணரமை நணபரனப் கபகோல நன்றைகோய் இடித்துப் பத்தி 
ஷசகோல்லுகிறைகோய்! இவ்வளைவு கமைன்ரமைக் குணம் உன்னிடைத்தில் இருக்கும் என்று நகோன் இது வரரையில் 
நிரனக்ககவ இல்ரல.

சசி : கணகண! மைல்லிககோ! நீ ஷசகோல்வது எல்லகோம் உணரமைகய! நகோன் ஏழ்ரமைத்தனத்தினகோல் இவ்விதம் 
ஷசய்து விட்கடைன்? ஷசய்ததற்கு மிகவும் விசனப்படுகிகறைன்! இனி நீ எப்படி நடைக்கச் ஷசகோன்ன கபகோதிலும்
அப்படிகய நகோன் ஷசய்கிகறைன், தரடையில்ரல.

மைல்லி : சரி நீர் இவ்விடைத்திகல இரும். நீர் வந்திருப்பதகோக எஜேமைகோனி அம்மைகோளுக்குத் ஷதரிவித்து 
வருகிகறைன்.
(வஸந்தகளையரனயிடைம் கபகோய்) 
அம்மைணி! மைகோதவரைகோயரிடை மிருந்து ஒரு பிரைகோம்மைணர் வந்திருக்கிறைகோர்.

வஸ : (பன்சிரிப்படைன்) அப்படியகோ! சக்கிரைம் கமைகல அரழத்து வகோ.
(மைல்லிககோ திரும்பிப் கபகோய் பிரைகோம்மைணரன அரழத்து வருகிறைகோள்.)

வஸ : சுவகோமி! நமைஸ்ககோரைம்! வரைகவணடும்.

சசி : ஸஷகீபவகோ! மைங்களைகோனி பவந்து!
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வஸ : சுவகோமி இப்படித் தயவு ஷசய்யுங்கள். இந்த ஆசனத் தில் உட்ககோரை கவணடும்.

சசி : இல்ரல, இல்ரல. நகோன் அவசரைமைகோய்ப் கபகோக கவண டும். மைகோதவரைகோயர் இந்த ஆபரைண மூட்ரடைரயத்
தன் மைகோளிரகயில் ரவத்திருப்பது ஜேகோக்கிரைரதக் குரறைஷவன்றும், இதனகோல் தகோன் ஷபரிதும் 
கவரலப்படுவதகோயும் ஷதரிவித்து இரத உங்களிடைம் ஷககோடுக்கச் ஷசகோன்னகோர்.
(மைல்லிககோவினிடைம் ஷககோடுத்து விட்டுப் கபகோகிறைகோன்.)

வஸ : சுவகோமி! தயவு ஷசய்து ஷககோஞ்சம் இருக்க கவணடும். ஒரு கவணடுகககோள். இவற்ரறை அனுப்பிய 
பிரைபவுக்கு நகோன் ஒரு வஸ்துரவக் ஷககோடுக்கிகறைன், சிரைமைத்ரத மைன்னித்து அரத ஏற்றுக் ஷககோணடு கபகோக 
கவணடும்.

சசி : (தனக்குள்) நகோனகோவது இனி அவரிடைம் கபகோகிறைதகோவது நகோன் எங்கக ஷககோணடு கபகோகப் கபகோகிகறைன்! 
(ஷவளிப்பரடை யகோக) என்ன வஸ்து அது?

வஸ : மைல்லிககோ!

மைல்லி : ஏன் அம்மைணி!

வஸ : உன்ரனக் கூப்பிடைவில்ரல? இவர் ககட்டைதற்குப் பதில் ஷசகோன்கனன்.

சசி : ஷசகோன்ன பதில் இன்னஷதன்று விளைங்கவில்ரலகய!

வஸ : ஏன் விளைங்கவில்ரல! விவரைமைகோய் ஷசகோல்லுகிகறைன் ககளும். நகோனும் மைகோதவரைகோயரும் எங்களுக்குள் 
ஒரு ஏற்பகோடு ஷசய்து ஷககோணகடைகோம். இவ்வகோபரைணங்கரளை அவர் யகோர் மூலமைகோய் எனக்கு அனுப்பகிறைகோகரைகோ
அவருக்கு மைல்லிககோரவ நகோன் சன்மைகோனமைகோகக் ஷககோடுப்பதகோக ஒப்பக் ஷககோணடிருக்கிகறைன். ஆரகயகோல் 
தயவு ஷசய்து இந்த மைடைந்ரதரய ஏற்றுக் ஷககோணடு, இந்தப் பகோக்கியம் ஷபற்றைதற்ககோக மைகோதவரைகோயரரை 
மைனதகோற் துதியும். இப்ஷபகோழுது நன்றைகோய் விளைங்குகிறைதகோ?

சசி : (திடுக்கிட்டு) தனக்குள் ஓகககோ! இரைகசியம் ஷதரிந்து கபகோய் விட்டைகோல் கபகோல் இருக்கிறைகத! இதுவும் 
பகோக்கியந்தகோன் (ஷவளிப்பரடையகோக) மைகோதவரைகோயருக்கு சர்வ மைங்களைமும் உணடைகோகட்டும். உணரமை 
கயகோக்கியரத இல்லகோத அரைசரனக் ககோட்டி லும் அரதப் ஷபற்றை தரித்திரைகன ஷபருத்த 
தனவந்தனகோரகயகோல், நற்குண நல்ஷலகோழுக்கத்ரத அபிவிருத்தி ஷசய்ய கவணடியது மைனிதருரடைய முதற்
ககோரியம். அரத உரடையவனுக்குக் கிரடைக்ககோத ஷபகோருள் இல்ரல. பிரைககோசம் ஷபகோருந்திய சந்திரைன் 
தன்னுரடைய கயகோக்கியரதயினகோல் அல்லகவகோ, பரைமை சிவனுரடைய சிரைசில் இருக்க இடைந்கதடிக் 
ஷககோணடைகோன். ஆககோ! கரடைத்கதறிகனன். சற்குருவகோகிய உன்னகோல் நகோன் இப்ஷபகோழுது நல்ஷலகோழுக்கத்தின் 
மைகிரமைரய உணர்ந்கதன். இனி நகோன் நீதி ஷநறி பிசககோமைல் ஒழுகுகவன். இது சத்தியம்.

வஸ : பிரியஸ்கி மைல்லிககோ! இவருடைன் பறைப்படு நகோன் உன்ரன இவருக்குச் சன்மைகோனம் ஷசய்து விட்கடைன்.
எங்கக நிமிர்ந்து பகோர் என்ரன மைறைந்து விடைகோகத. (கணணீர் ததும்பகிறைது)

மைல்லி : (அழுதவணணம்) ஐகயகோ! அம்மைணி! என் கபரில் தங்களுக்கு என்ன கககோபகமைகோ 
ஷதரியவில்ரலகய! என் அருரமைத் தகோகய! என்ரன இப்படி விலக்க கவணடைகோம். நகோன் ஏதகோவது பிரழ 
ஷசய்திருந்தகோலும் மைன்னிக்க கவணடும். (ககோலில் விழுந்து வணங்குகிறைகோள்)

மைல்லி : (நந்தன் சரித்திரைம்: ”வருகலகோகமைகோ” என்றை பகோட்டின் வர்ண ஷமைட்டு)
மைகோஞ்சி - ரபகம்
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ப. தருமைமைகோகமைகோ? அம்மைகோ - இந்தச்
சிறுமியின் மீதுமைக் ககனிந்தக் கககோபகமைகோ?

அ. இருவருகமைகோருயி ஷரைன்னகவ - என்று
மிருந்தரதயகோயினு ஷமைணணகவ - உந்த 
மிருடைகோ தங்கள் யகோன் பணிந்ஷதத்திகனன் கதவிகய! (தரு)

ச. தகோஷயன உம்ரமையகோன் - அரடைந்கதகன - ஷநகோடி
தப்பகோமை லருகினில் இருந்கதகன. 
நகோஷயன நன் றிரயச் - சுரைந்கதகன - என்றைன் 
ஆவிகய யுமைஷதன - மைதித்கதகன - என்ன 
விதிகயகோ! ஷயன்றைன்தீ ரமையிதகோகுகமைகோ? ஞைகோயகமைகோ? (தரு)

வஸ : அப்படி ஒன்றுமில்ரல எழுந்திரு மைல்லிககோ! மைனப் பூர்வமைகோன உன்ரன இவருக்குக் ஷககோடுக்க 
கவணடுஷமைன்னும் ஆரசயினகோகலகய இப்படிச் ஷசகோல்லுகிகறைகன ஷயகோழிய கவறு வித்தியகோசமில்ரல. 
(அன்ஷபகோழுக) எழுந்திரைம்மைகோ! இவருடைன் கபகோய் ஷஸளைக்கியமைகோக வகோழ்ந்து ஷககோணடிரு. என்ரன 
மைகோத்திரைம் உன் ஞைகோபகத்தில் ரவத்துக் ஷககோள்.

சசி : (வஸந்தகஸரனக்கு) ஸ்திரீ ரைத்னகமை! உனக்கு ஈசுவரைன் சகல மைங்களைமும் அளிக்கட்டும். அடி 
மைல்லிககோ! உனக்கு சுதந்திரைமும், மைரனவி என்னும் கமைன்ரமை நிரலரமையும் அளித்த கபருபககோரியகோகிய 
உன் எஜேமைகோனிரய நன்றி ஷபருக வணங்கி விரடை ஷபற்றுக் ஷககோள்.

வஸ : பிரிய மைல்லிககோ! சுகமைகோய்ப் கபகோ!
(”ஷகோஜேமைகோன்” என்றை இந்துஸ்தகோனியின் ஷமைட்டு)

மைல்லி : ஷபணமைணீ! ஷசன்று வருகவன் தல்லிகய!

வஸ : கணமைணீ! ஷசன்று-வருவகோய் மைல்லிககோ!

மைல்லி : ககோணக் கிரடைக்ககோத ஷவன்றைன் - மைகோகன! 
நற்கறைகன! என்னன்கப - என்னகோவிகய!

வஸ : ஆரசக்குகந்த ஷவன்றைன்மைகோகத! நற்கககோகத! 
கவலகோகத! மைறைவகோகத!

மைல்லி : சுந்தரைகோங்கி! நின்ரனயினி - மைறைகவன்.
வஸ : ஷசகோன்னகமை! நின் நன்ரமையினி - மைறைகவன்.

(மைல்லிககோ விசனத்துடைன் வணங்கச் சசிமுகன் அவரளை அரழத்துக் ஷககோணடு மைகோளிரகரய விட்டு 
ஷவளியில் வரு கிறைகோன். அந்த சமையத்தில் இரைகோஜேபகோட்ரடையில் ஒருவன் அடியில் வருமைகோறு பரறை 
சகோற்றுகிறைகோன்.)

”துடும், துடும், துடும், துடும், 
இதனகோல் சகலமைகோன ஜேனங்களுக்கும் அறிவிப்பது யகோஷதனில்:- பிரைதகோபன் என்னும் இரடையன் 
அரைசனகோகப் கபகோகிகறைஷனன்று கஜேகோசியர்கள் மூலமைகோய்த் ஷதரிகிறைபடியகோல், அவரனப் பிடித்துச் 
சிரறையில் அரடைக்கும்படி நமைது மைககோரைகோஜேன் உத்தரைவளித்து இருக்கிறைகோர். அவரனக் ககோணகபகோர் உடைகன 
பிடித்து ஆஜேர் ஷசய்விக்க கவணடும். ஜேனங்கள் இந்த விஷயத்தில் எவ்வித அச்சமும் ஷககோள்ளைகோமைல் தம் 
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தம் வீட்டில் இருக்க கவணடும். 
துடும், துடும், துடும், துடும்.”

சசி : (மைல்லிககோவிடைத்தின்) என்ன ஆச்சரியம்! என்னுரடைய பிரிய நணபனகோகிய பிரைதகோபரன அரைசன் 
சிரறைப்படுத்த முயலும் சமையத்தில் நகோன் இப்படி ஸ்திரீ விஷயத்தில் என் மைனரதச் ஷசலுத்திக் 
ஷககோணடிருக்கிகறைகன! இந்த உலகத்தில் மைனிதருக்கு மிகவும் அருரமையகோனவர்கள் மைரனவியும், 
நணபனுகமை என்றை கபகோதிலும் நூற்றுக்கணக்ககோன ஷபணமைணிகளினும் ஸ்கநகிதகன கமைலகோனவன்; 
ஆரகயகோல் முதலில் அவனிடைம் கபகோய் எங்ககயகோவது மைரறைந்து ஷககோள்ளும்படி ஷசகோல்லி விட்டு வரை 
கவணடியது என்னுரடைய கடைரமை. கபகோகிகறைன்.

மைல்லி : நில்லும் நில்லும்! நீர் கபகோக கவணடுமைகோனகோல், முன்னகோல் என்ரன கயகோக்கியமைகோன ஸ்கநகிதர் 
யகோர் வீட்டிலகோயினும் ரவத்து விட்டுப் கபகோம். இப்படி என்ரன விடுத்துப் கபகோனகோல் நகோன் என் 
ஷசய்கிறைது? 

சசி : பிரிய சுந்தரி கககோபித்துக் ஷககோள்ளைகோகத! உன்ரன ஒரு இடைத்தில் சுகமைகோக ரவத்து விட்டு நகோன் 
கபகோகிகறைன். (கபகோய் விடுகின்றைனர்)

(கவஷறைகோரு கவரலக்ககோரி வளைந்தகஸரனயிடைம் வருகின்றைகோள்)

கவரல : (குதுகலமைகோக) இது உணரமையில் சுபதினகமை அவரரை உபசரித்து மைரியகோரதகயகோடு உள்களை 
அரழத்து வகோ!

கவரல : ஆக்ரஞை! (கபகோய் கஸகோகமைசனுடைன் வருகிறைகோள்.) 

கஸகோகமை : (தனக்குள் ஆககோ! என்ன உன்னதமைகோன மைகோளிரக! என்ன ஷசல்வம்! அரைணமைரனயும் இதற்கு 
ஈடைகோகமைகோ? எத்தரன தகோதிமைகோர்! எத்தரன கவரலக்ககோரைர்! இந்த இடைத்தின் சுகம் சுவர்க்கத்திலும் 
கிரடைக்குகமைகோஷவன்பது சந்கதகம்.

வஸ : ஸ்வகோமி! கஸகோகமைசகரை! நமைஸ்ககோரைம்; வரை கவணடும்.

கஸகோகமை : மைங்களைகோனி பவந்து! ஸஷகிபவகோ!

வஸ : தயவு ஷசய்து இந்த ஆசனத்தில் உட்ககோரும்.

கஸகோகமை : நீயும் உட்ககோர்.

வஸ : எஜேமைகோனர் கக்ஷமைந்தகோகன? 

கஸகோகமை: கக்ஷமைந்தகோன்! இவ்விடைத்தில் எல்லகோரும் ஷசளைக்கியந்தகோகன?

வஸ : தங்கள் ஆசர்வகோதத்தகோல் கக்ஷமைகமை. ஷகளைரைவஷமைன்னும் விரத முரளைத்து, நகோணம் என்னும் அடி 
மைரைமைகோய் வளைர்ந்து, நற்குணங்கள் என்னும் கிரளைகளைகோய்ப் படைர்ந்து, நல்ஷலகோழுக்க ஷமைன்னும் 
இரலகளைகோய் விடுத்து, தயகோளை குணத்ரத மைலர்களைகோய்ப் பஷ்பித்து, நன்ரமை என்னும் பழங்கரளைச் 
ஷசகோரியும் மைரைமைகோகிய இந்த மைகோளிரகயில், பிரியமைகோகிய பறைரவகள் ஆனந்தமைகோய் தங்கி வசிக்கின்றைன.

கஸகோகமை : (தனக்குள்) ஆககோ! எவ்வளைவு இலக்ஷணமைகோகவும் பத்தி நுட்பமைகோகவும் கபசுகிறைகோள். 
(ஷவளிப்பரடையகோக) அப்படியகோ! மிகவும் சந்கதகோஷம்! மைகோதவரைகோயர் தன்னுரடைய ஆசர்வகோதத்ரதயும் 
பிரியத்ரதயும் உனக்குத் ஷதரிவிக்கச் ஷசகோன்னகோர்.
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வஸ : (வணங்கி) அவருரடைய ஆக்ரஞைரய வணங்கிச் சிரைசினகோல் ஏற்றுக் ஷககோணகடைன். 
(வணங்குகின்றைகோள்)

கஸகோகமை ; ஆனகோல்...

வஸ : என்ன ஆனகோல்?

கஸகோகமை : ஒரு விகசஷம்.

வஸ : என்ன அது?

கஸகோகமை : ஷசகோல்ல நகோஷவழவில்ரல.

வஸ : அஷதன்ன சங்கதி? என்னுரடைய பிரைபவுக்கு ஏதகோவது துன்பம் சம்பவித்ததகோ? சக்கிரைம் ஷதரிவித்தல் 
கவணடும்.

கஸகோகமை : ஒன்றுமில்ரல. நரக மூட்ரடை... 

வஸ : நரக மூட்ரடைக்கு என்ன? திருட்டுப் கபகோய்விட்டைதகோ? 

கஸகோகமை : இல்ரல. எஜேமைகோனர் சூதகோடி கதகோற்றுவிட்டைகோர். 
வஸ : (தனக்குள்) இஷதன்ன ஆச்சரியம்! நரக மூட்ரடைத் திருட்டுப் கபகோயிருக்கச் சூதகோட்டைத்தில் கதகோற்று 
விட்டைதகோகத் ஷதரிவிக்கிறைகோகரை அவர் ஷபகோய் ஷசகோல்வதும் ஒரு அழககோய்த்தகோனிருக்கிறைது! அவர் ஷசகோல்லும் 
இந்தப் ஷபகோய்கூடை நகோன் அவர் கபரில் ஷககோணடை கமைகோகத்ரத அதிகரிக்கச் ஷசய்கிறைது.

கஸகோகமை : நரககரளைப் பற்றி வருத்தப்படைகோகத! ககோரியம் மிஞ்சிப் கபகோய் விட்டைது! என்ன ஷசய்கிறைது! 
அவர் சூதகோடுகிறைவரைல்ல என்னகமைகோ ஷபகோல்லகோத கவரளை இப்படி ஆனது! இகதகோ இந்த ரவரை ஸரைத்ரத 
அவற்றிற்குப் பதிலகோக ஏற்றுக்ஷககோள்.

வஸ : (தனக்குள்) ஆககோ இது இன்னமும் அதிக ஆச்சரியத்ரத விரளைவிக்கிறைது! என்னிடைத்தில் வந்து 
விட்டை நரககரளைக் ககோட்டி விடைலகோமைகோ? (கயகோசித்து) இருக்கட்டும்; பிறைகு பகோர்த்துக்ஷககோள்ளைலகோம்.

கஸகோகமை : என்ன கபசகோமைல் இருக்கிறைகோய்? பதிலகோக அனுப்பப்பட்டை இரத வகோங்கிக் ஷககோள்ளை 
மைகோட்டைகோயகோ?

வஸ : (பன்சிரிப்படைன்) ஏன் மைகோட்கடைன்? (ரவரை ஸரைத்ரத வகோங்கித் தன் மைகோர்பில் ரவத்துக் ஷககோணடு) 
இஷதன்ன அதிசயம் மைகோமைரைத்தில் இருந்து பஷ்பங்கள் எல்லகோம் உதிர்ந்து கபகோன பிறைகு அமிர்தத் துளி 
விழுதலுணகடைகோ? நல்லது கஸகோகமைசகரை! நகோன் இன்று சகோயங்ககோலம் எஜேமைகோனர் வீட்டிற்கு வந்து பகோர்த்துப் 
கபசுவதகோய்த் ஷதரிவியும்.

கஸகோகமை : (தனக்குள்) அப்படியகோ! அவரிடைத்தில் இன்னம் அதிகமைகோகப் ஷபகோருள் ஷபறை உத்கதசிக்கிறைகோள் 
கபகோல் இருக்கிறைது! இன்னம் ககட்டைகோல் என்ன ஷசய்வகோர்? பகோவம் இதுவும் அவருக்குத் தரல விதியகோ! 
இரைவில் வந்தகோகளை என்று உதவி ஷசய்யப் கபகோக, இந்தத் துன்பம் சம்பவித்தது! (ஷவளிப்பரடையகோய்) 
அப்படிகய ஷதரிவிக்கிகறைன் அம்மைகோ!

வஸ : நமைஸ்ககோரைம்; கபகோய் வகோருங்கள். (விஸனத்துடைன் கபகோகிறைகோன்)

வஸ : (தனக்குள்) விருத்தம்: பியகோக்
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எங்ஙன முரரைப்கபனிந்த வள்ளைலின் ஷபருரமை தன்ரனச் 
சிங்ககவ றைரனய ஆணரமை ஷதவிட்டிடைகோ இனிய பகோன்ரமை 
மைங்கினு மைகலகோத் தூய்ரமை இடுக்கணு மைதியகோ வகோய்ரமை 
துங்ககமை யுருவகோய் வந்த சுந்தரைம் ஷபகோலிந்த கமைனி.

ஆககோ! என்ன உத்தமை குணம்! எவகனகோ திருடிக் ஷககோணடு கபகோனரத என்னிடைத்தில் ஷதரிவிக்ககோமைல் தகோன் 
சூதகோடியதகோகச் ஷசகோல்லித் தன் கயகோக்கியரதரயக் குரறைத்துக் ஷககோணடைகோயினும் தன் கபரில் ரவத்த 
நம்பிக்ரகக்குக் குரறைவு வரைகோமைல் நடைந்து ஷககோணடிருக்கிறைகோகரை! இவர் அல்லகவகோ பருஷ சிங்கம்! இவர் 
அல்லகவகோ பருஷரில் சிகரைஷ்டைர்! கதகத்தில் மைகோத்திரைம் அழரகப் ஷபற்று, அரத ஆபரைணங்களினகோலும், 
உரடைகளினகோலும், பரிமைளை கந்தங்களினகோலும் அலங்கரித்துக் ஷககோணடு, ஷசல்வச் ஷசருக்ரக அரடைந்து 
இறுமைகோந்திருக்கும் கபகோலிப் பிரைபக்கள், குணத்தழரகப் ஷபற்றை இந்த வள்ளைலின் பகோத தூசிக்கும் 
ஒப்பகோவகரைகோ! பருஷரன அரடைவதகோய் இருந்தகோல் இவரரைகய அரடைதல் கவணடும். இல்லகோ விட்டைகோல் 
இந்தத் கதகத்ரத அக்கினிக்கு இரரையகோக்க கவணடும். இருக்கட்டும்; இன்று சகோயங்ககோலம் கபகோய் 
முயன்று பகோர்க்கிகறைன்.
------------------------- 
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அங்கம் 2 ககோட்சி 1

இடைம் : மைகோதவரைகோயருரடைய மைகோளிரகக்குள் ஒரு சிறிய பூஞ்கசகோரல.
ககோலம் : மைகோரல.

(கஸகோகமைசன் வருகிறைகோன்)
(தனக்குள்) மைகோதவரைகோயர் வஸந்தகஸரனயின் வரைரவ அதிக ஆவகலகோடு எதிர்பகோர்த்த வணணம் 
இருக்கிறைகோர். இவருக்கு அவள் கபரில் இவ்வளைவு ப்கரைரமை உணடைகோகக் ககோரைணஷமைன்ன! அவள் ககவலம் 
அற்ப பத்தியும் கபரைகோரசயுமுரடைய தகோஸி அல்லகவகோ! எவ்வளைவு ஐசுவரியத்ரதப் ஷபற்றிருந்த 
கபகோதிலும் அவளுரடைய ஜேகோதிக் குணமைகோகிய நிர்தகோக்ஷணயம் கபகோகவில்ரலகய! ரவரை ஸ்ரைத்ரதப் 
பகோர்த்தவுடைகன, ஷவளி கவஷமைகோகவகோவது ஒரு உபசகோரை வகோர்த்ரதக்கூடைச் ஷசகோல்லகோமைல், உடைகன அரத 
ஆத்திரைத்கதகோடு பிடுங்கிக் ஷககோணடைகோகளை! கவரசக்குக் ககோசின் கமைலகோரச என்பது சரியகோய்ப் கபகோய் 
விட்டைகத! அவளுக்கு எவ்வளைகவகோ ஷசல்வம் இருந்தும் கமைன்கமைலும் அபகரிக்கும் பத்தி இருக்கிறைகத 
ஷயகோழியத் தரய, இரைக்கம் ஈரக முதலிய குணங்கள் இல்ரலகய! தணடில்லகோத தகோமைரரையும், தஸ்கரைம் 
ஷசய்யகோத தட்டைகோனும், சணரடையில்லகோத சங்கமும், கபரைகோரச இல்லகோத தகோஸியும் இல்ரலஷயன்று 
ஷபரிகயகோர் ஷசகோல்வது நிஜேகமை! இரவ ஒன்ரறை விட்ஷடைகோன்று என்றும் இரண பிரியகோத் துரணப் 
ஷபகோருள்கள். அவள் இன்று வரைகவணடிய ககோரைணம் என்ன? எனக்கு இது மிகவும் சந்கதகத்ரதத் 
தருகிறைது. கபடைகமை அறியகோத மைகோதவரைகோயரரை அவள் ஒருகவரளை தன் வரலயில் விழச் ஷசய்வகோகளைகோ 
ஏரழயகோய் வருந்தித் தவிக்கும் இவர் இன்னம் அதிகமைகோகத் துன்பற்றுத் துயரைக் கடைலில் மூழ்க 
கநரிடுகமைகோ! இரைக்கட்டும்; நகோன் உடைகன கபகோய் இவர் அவள் கபரில் ஷககோணடிருக்கும் நல்ல 
அபிப்பிரைகோயத்ரத மைகோற்றை முயலுகிகறைன்.

மைகோத : கஸகோகமைசகோ! இன்னம் வஸந்தகசரனயின் வணடி வரைவில்ரலயகோ?
கஸகோகமை : இல்ரல. (ஒருவித ஷவறுப்கபகோடு) உம்! என்னகமைகோ! எனக்ஷககோன்றும் பிடிக்கவில்ரல. 

மைகோத : உனக்கு என்ன பிடிக்கவில்ரல.

கஸகோகமை : அபகோத்திரைமைகோன மைனிதரிடைத்தில் நீங்கள் இவ்வளைவு அபிமைகோனம் ரவப்பது? ககவலம் அற்ப 
குணத்ரதக் ஷககோணடை தகோஸியிடைத்தில் உங்களுக்கு இவ்வளைவு சபலம் உணடைகோனது மிகவும் தவறு. தவிரை 
நகோன் கபகோயிருந்த கபகோது அவளும் அவளுரடைய பணிப் ஷபணகளும் என்ரன எவ்வளைவு ஏளைனம் 
ஷசய்தகோர்கள் ஷதரியுமைகோ? தகோஸியின் உறைவகோனது ககோலில் ரதத்த முள்ரளைப் கபகோன்றைது. முதலில் நுரழவகத
ஷதரியகோது. அரதப் பிறைகு நகோம் எவ்வளைவு வருந்திப் பிடிங்கி எடுத்தல் கவணடும் என்பரத நகோன் 
ஷதரிவிக்க கவணடியதில்ரல. தகோஸி நுரழந்த வீடும், சனியன் நுரழந்த வீடும் ஒழியகோ விஸனத்ரத 
அரடை யும். ஆரகயகோல், அவரளை நீங்கள் பகோர்ப்பதும் அவளுடைன் சம்பகோஷிப்பதும் பிறைகு துயரரைத் தரும். 
ஆரகயகோல் அவரளைப் பகோர்க்க இப்ஷபகோழுது சந்தர்ப்பமில்ரலஷயன்று ஷசகோல்லியனுப்பி விடுங்கள்.

மைகோத : விருத்தம்: ரபரைவி

நணபகன ஏகனகோ வந்த நங்ரகரய நிரனத்த வகோறு
பணபடு ஷமைகோழியகோகலசிப் பகன்றைரன நரவகள் சகோல?
எணபடு தனத்தி கனகோர்க்கக விரலமைகள் கூற்றை மைகோவள் 
திணஷககோடு மிடியர் தம்ரமைத் ஷதரிரவயர் நிரனத்தலுணகடைகோ?

கச! அவரளை அக்கிரைமைமைகோகத் துஷிக்ககோகத; இதனகோல் எனக்கு யகோஷதகோரு துன்பமும் வரைகோமைல் இருப்பதற்கு 
என்னுரடைய ஏழ்ரமைத் தனகமை ஒரு பகோதுககோப்பல்லவகோ? பணத்தகோரச உள்ளை தகோஸி ஏரழரய ஏன் 
விரும்பவகோள்? தவிரை கற்பிற்கு அரைசியகோகிய என் மைரனவி கககோகிலத்திற்கு நகோன் துகரைகோகம் ஷசய்ய 
நிரனப்கபகனகோ! என்னுடைன் நீ இவ்வளைவு ககோலம் பழகியும் என் மைகனகோ உறுதிரயயும், நகோன் எவ்வித 
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நடைத்ரத உரடையவன் என்பரத யும், அறிந்து ஷககோள்ளைவில்ரலகய! அவள் ஏகதகோ நம் மீதுள்ளை 
அன்பினகோல் நம்ரமைக் ககோண விரும்பகிறைகோள். நகோம் அரதத் தடுப்பது தருமைமைகோகமைகோ? அவள் எதற்ககோக 
வருகிறைகோகளைகோ! அரதப் பற்றி நகோம் இப்ஷபகோழுது எவ்விதம் ஊகிக்க முடியும்?

கஸகோகமை : அவள் ரவரை ஸரைத்ரதப் ஷபற்றைகதகோடு திருப்தி அரடைந்ததகோய்க் ககோணப்படைவில்ரல. கமைலும் 
ஏதகோவது அபகரிக்கலகோம் என்னும் எணணத்துடைன் வருவதகோகத் கதகோன்றுகிறைது! நகோன் ஷசகோல்வரதக் 
ககளுங்கள். பிறைகு துன்பப்படை கநரும்.

(தனபகோலன் ஒரு பக்கமைகோய் வருகிறைகோன்)
(தனக்குள்) இகதகோ மைகோதவரைகோயர் இருக்கிறைகோர்; கநரில் அவரிடைம் கபகோக ஷவட்கமைகோக இருக்கிறைது. ஒருவித 
அச்சமும் என்ரன வரதக்கிறைது. அகதகோ அந்த கஸகோகமைசனும் இருக்கிறைகோன். ஷமைதுவகோகச் ரசரக ஷசய்து 
அவரன கூப்பிடுகிகறைன். (ஒரு மைண சட்டிரய எடுத்து கஸகோகமைசன் கபரின் ஷமைதுவகோக எறிகிறைகோன்)

கஸகோகமை : (திடுக்கிட்டு கமைகல பகோர்த்து) ஆககோ! யகோர் என் கபரில் கல்ரலப் கபகோட்டைது?

மைகோத : மைதிளின் மீது இருக்கும் பறைகோக்கள் தம் விரளையகோட்டில் தள்ளி விட்டிருக்கலகோம்.

கஸகோகமை : (கமைகல பகோர்த்து) ஏ கபகோக்கிரிப் பறைகோக்ககளை! உங்களுக்கு இவ்வளைவு குறும்பகோ! பளியம் 
பழங்கரளை உலுக்கி விடுவரதப் கபகோல் உங்கரளை இந்தத் தடியகோல் மைதிளில் இருந்து ஓட்டி விடுகிகறைன். .

மைகோத : கசகோகமைசகோ! கபகோனகோல் கபகோகிறைது; உட்ககோர்ந்து ஷககோள். சகோந்தகமை உருவகோகி வந்த பறைகோக்கரளை 
வருத்தகோகத! அரவகள் கஜேகோடி கஜேகோடியகோய்ச் கசர்ந்து ஷககோஞ்சிக் குலகோவிக் கும்ககோரைம் ஷசய்து எவ்வளைவு 
அழககோய் விரளையகோடுகின்றைன! அரவகரளைப் பிரித்து விடைகோகத.

தன : (தனக்குள் பன்சிரிப்படைன்) முட்டைகோள் பிரைகோம்மைணன்! கமைகல பறைகோக்கரளைப் பகோர்க்கிறைகோகன ஒழிய என்
பக்கமைகோகத் திரும்பவில்ரல! இவனுக்கு இன்ஷனகோரு வந்தனம் அளிக்கிகறைன். (இன்ஷனகோரு 
மைணகட்டிரய எறிகிறைகோன்)

கஸகோகமை : (திடுக்கிட்டு எழுந்து திரும்பிப் பகோர்த்து) இஷதன்ன மைறுபடியும் விழுகிறைகத! (ஷககோஞ்ச துரைம் 
அப்பகோல் கபகோய்) அகதகோ நிற்கிறைவன் யகோர்? தனபகோலனல்லகவகோ? (சமீபத்தில் கபகோய்) அகடை தனபகோலகோ! 
வகோவகோ.

தன : ஸ்வகோமி! ஷதணடைம் வருகிறைது! 

கஸகோகமை : என்ன ஷதணடைம் ஷககோணர்ந்து ரவக்கப் பகோர்க்கிறைகோய்? இங்கக ஏதகோவது ஷபகோருள் இருந்தகோல் 
அல்லகவகோ ஷதணடைம் எங்கரளை வருத்தப் கபகோகிறைது! அரதப் பற்றிக் கவரல இல்ரல. என்ன சமைகோசகோரைம்!
ஏகதனும் விகசஷமும் உணடைகோ?

தன : அவர்கள் வந்திருக்கிறைகோர்கள்

கஸகோகமை : எவர்கள்? .

தன . அவர்கள்தகோன் ஷதரியகோதகோ?

கஸகோகமை : எனக்குத் ஷதரியவில்ரலகய! அது யகோர் அந்தச் சுவர்கள்? ஷபயரரைச் ஷசகோல்கலன்.

தன : உமைக்கு எதுதகோன் ஷதரியும்! நூறு வரடைரய ஒரு ஷநகோடியில் உள்களை முழுசு முழுசகோகத் தள்ளி விடைத் 
ஷதரியும்! எந்தப் பள்ளிக் கூடைத்திலும் கற்ககோமைல் அந்த வித்ரத மைகோத்திரைம் சுலபமைகோககவ வந்து விட்டைது. 
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ஆச்சரியந்தகோன். அது இருக்கட்டும் ஒரு ககள்வி ககட்கிகறைன், அதற்குப் பதில் ஷசகோல்லும். இந்த மைகோமைரைம் 
எந்தக் ககோலத்தில் பஷ்பிக்கும்? அதகோவது ஷதரியுமைகோ? 

கஸகோகமை : என்ன என்ரனப் பரீட்சிக்கிறைகோகயகோ? ஆனி ஆடி மைகோசங்களில் பஷ்பிக்கும். இது ஷதரியகோதகோ 
முட்டைகோள்!

தன : அந்தப் ஷபயர் உமைக்குத்தகோன் நன்றைகோய்ப் ஷபகோருந்துகிறைது. அப்பகோ சகோஸ்திரி வீட்டில் பிறைந்து குப்பகோ 
சகோஸ்திரி வீட்டில் வகோழ்க்ரகப்பட்டை எனக்கு லவணம் என்றைகோல் எருரமைச் சகோணம் என்று ஷதரியகோகதகோ? 
என்று அழுத்தம் திருத்தமைகோய் ஒருத்தி ஷசகோல்லிக் ஷககோணடு இரலயில் பரிமைகோறினகோளைகோம். அரதப் கபகோல் 
இருக் கிறைது நீர் ஷசகோல்வது.

கஸகோகமை : அஷதன்ன அப்படிச் ஷசகோல்கிறைகோய்! நகோன் ஷசகோன்னது ஒருநகோளும் தவறைகோது! நீ 
இவ்விடைத்திகலகய இரு. இகதகோ எஜேமைகோனரிடைம் கபகோய்க் ககட்டுக் ஷககோணடு வருகிகறைன். 
(மைகோதவரைகோயரிடைம் கபகோய்) ஸ்வகோமி! மைகோமைரைம் எந்தக் ககோலத்தில் பஷ்பிக்கும்? தயவு ஷசய்து ஷதரிவியுங்கள்.

மைகோத : அது எதற்ககோக இப்ஷபகோழுது? வசந்த ககோலத்தில் பஷ்பிக்கும்.

கஸகோகமை : (திரும்பி வந்து) அகடை! அது வசந்த ககோலத்தில் பஷ்பிக்கும்.

மைகோத : அப்படியகோனகோல் நீர் சமைர்த்தர்தகோன்! உள்களை கபகோய் எஜேமைகோனரிடைங் ககட்டு அறிந்து ஷககோணடு வந்து 
ஷசகோன்னகோல், இது உமைக்கு முன்னகமைகய ஷதரிந்ததகோய் விட்டைகதகோ? நீர் ஷசகோன்னரதச் ஷசகோல்லும் 
கிளிப்பிள்ரளைதகோன். இந்தப் பிரைகவசப் பரிட்ரசயில் நீர் தவறிப் கபகோனீர். இன்ஷனகோரு ககள்வி 
ககட்கிகறைன். அதற்ககோவது நீகரை பதில் ஷசகோல்லும் பகோர்க்கலகோம். தனம் நிரறைந்த பட்டினத்ரதப் 
பகோதுககோப்பவர் யகோர்?

கஸகோகமை : (அலட்சியமைகோக) மைககோ ஷபரிய ககள்விகயகோ இது? அரைசன் பகோதுககோக்கிறைகோன்?

தன : அப்படியகோனகோல் உம்முரடைய மூரளையில் அழுக்குப் படிந்திருக்கிறைது. அரத வணணகோனுக்குப் 
கபகோடை கவணடியது தகோன் சரியகோன சிகிச்ரச. இன்ஷனகோரு முரறை எஜேமைகோனரிடைம் கபகோய் இந்த மைடைரமைக்கு 
மைருந்ரத அறிந்து வகோரும்.

கஸகோகமை: (மைகோதவரைகோயரிடைம் கபகோய்) ஸ்வகோமி! தனம் நிரறைந்த பட்டினத்ரதப் பகோதுககோப்பவர் யகோர்?

மைகோத : இரவ என்ன ககள்விகள்? உமைக்கு என்ன ரபத்தியம் பிடித்துவிட்டைகதகோ? பட்டினத்ரதக் ககோப்பது 
கசரன என்பது கூடை உனக்குத் ஷதரியகோதகோ?

கஸகோகமை : (திரும்பி வந்து) தனபகோலகோ! பட்டினத்ரதச் கசரன ககோக்கிறைது என்பது கூடைத் ஷதரியகோதகோ? 
முட்டைகோள்! இஷதல்லகோம் என்ன ககள்வி! யகோர் வந்திருப்பவர் என்று ககட்டைதற்குப் பதில் இல்ரல. 
ரபத்தியக்ககோரைரனப் கபகோல் ஏகதகதகோ உளைறுகிறைகோகய! நகோன் ககட்டைதற்கு நீ ஷசகோன்னதற்கும் ஷமைகோட்ரடைத் 
தரலக்கும் முழங்ககோலுக்கும் உள்ளை சம்பந்தம் தகோரைகோளைமைகோய் இருக்கிறைது.

தன : ஐகயகோ பகோவம் பத்திக்கு எட்டைவில்ரல! மிகவும் உயரைம் கபகோல் இருக்கிறைது! ஒரு ஏணியகோவது 
ரவத்து ஏறிப் பகோர்க்கக் கூடைகோதகோ! அதற்கு இவ்வளைவு பீடிரக எதற்ககோக? எஜேமைகோனரிடைம் கபகோய்த் 
ஷதரிவிக்கிகறைன். (கபகோகிறைகோன்) ஸ்வகோமி! கடைன்ககோரி வந்துவிட்டைகோள்! 

மைகோத : எனக்குக் கடைன்ககோரி யகோர் இருக்கிறைகோள்?

கஸகோகமை : பகல! நன்றைகோய் இருக்கிறைகத! நீங்கள் ஷககோடுக்க கவணடிய கடைரன இதற்குள் மைறைந்து 
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விட்டீர்ககளை! வஸந்த கஸரனக்கு நீங்கள் ஷககோடுக்க கவணடியது நிரனவிற்கு வரை வில்ரலயகோ?

மைகோத : என்ன விரளையகோடுகிறைகோகயகோ?

கஸகோகமை : இல்ரல இல்ரல; நிஜேகமை. இகதகோ தனபகோலன் வந்திருக்கிறைகோன். கவணடுமைகோனகோல் அவரனக் 
ககளுங்கள்.

மைகோத : தனபகோலகோ! வஸந்தகஸரன வந்திருப்பது நிஜேந்தகோனகோ?

தன : ஆம், ஸ்வகோமி!

மைகோத : ஆககோ! சந்கதகோஷ சங்கதி ஷககோணடு வந்தவர் ஷவறுங் ரககயகோடு கபகோகக் கூடைகோது. இகதகோ எனது 
அங்க வஸ்திரைத்ரத உன் சிரைமைத்திற்ககோக எடுத்துக் ஷககோள். (ஷககோடுக்கிறைகோர்) கபகோ! சக்கிரைம் உள்களை 
அரழத்து வகோ.

தன : உத்தரைவு! (கபகோகிறைகோன்)

கஸகோகமை : நகோன் ஷசகோன்னது உணரமை என்று இப்ஷபகோழுதகோவது மைனதில் பட்டைதகோ? அவள் எதற்ககோக 
வருகிறைகோள் என்பது ஷதரிகிறைதகோ?

மைகோத : எதற்ககோக வருகிறைகோள்? 

கஸகோகமை : அவளுரடைய ஆபரைணங்களின் கிரையம் நம்முரடைய
ரவரை ஸரைத்ரதக் ககோட்டிலும் அதிகமைகோனது. அந்த அதிகத்ரதப் ஷபறும் ஷபகோருட்டு வந்திருக்கிறைகோள்.

மைகோத : அப்படியகோனகோல் அவள் வந்தது நியகோயந்தகோகன! அரதக் ஷககோடுப்பது நம்முரடைய கடைரமை 
அல்லகவகோ வரைட்டும்; அவள் இச்ரசரயப் பூர்த்தி ஷசய்து அனுப்பகிகறைன்.
(வஸந்தகஸரன ஒரு கதகோழியுடைன் வருகிறைகோள்) 

வஸ : கஸகோகமைசகரை! எங்கக நம்முரடைய ஜேஜூதர்? 

கஸகோகமை ; (தனக்குள்) ஆம் ஜேஜூதர்தகோன்! நல்ல ஷகளைரைரதயகோன பட்டைப் ஷபயர் ஷபற்றைகோர் (உரைக்க) அம்மைகோ! 
அவர் அகதகோ கசகோரலக்குள்ளிருக்கிறைகோர்.

வஸ : அடி ஸகி! நகோன் அவரிடைத்தில் எப்படிப் கபசுகிறைது? எனக்கு மிகவும் ஷவட்கமைகோய் இருக்கிறைகத!

கதகோழி : ஷவட்கஷமைன்ன! ஜேஜூதகரை! நமைஸ்ககோரைம் என்று ஷசகோல்லுங்ககளைன்!

வஸ : அவ்விதம் ஷசகோல்ல எனக்குத் துணிவு எப்படி உணடைகோகும்?

கதகோழி : சந்தர்ப்பத்தில் ரதரியம் தகோனகோக ஏற்படும்.

(வஸந்தகஸரன நகோணத்துடைன் மைகோதவரைகோயரிடைம் ஷநருங்கிப் பஷ்பங்கரளை அவர் கபரில் விசிறி) ஸ்வகோமி!
நமைஸ்ககோரைம்!

மைகோத : ஆககோ! வஸந்தகஸனகோ! வரைகவணடும்! வரைகவணடும்! இந்த தினம் ஸஷதினம் ஒரு நகோளும் 
கிரடைக்ககோத ஷகளைரைவம் இன்று கிரடைத்ததல்லவகோ!
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வஸ : இந்த உபசகோரை வகோர்த்ரதகள் என் வகோயில் இருந்தல்லகவகோ வரை கவணடியரவ!

கஸகோகமை : (மைகோதவரைகோயரிடைம் தனிரமையில்) நணபகரை வந்த ககோரைணஷமைன்ன என்பரத விசகோரிக்கட்டுமைகோ!

மைகோத : மைரியகோரதயகோகக் ககள்!

கஸகோகமை : வஸந்தகஸனகோ சகல சுக கபகோகங்களும் நிரறைந்த உன்னுரடைய மைகோளிரகரய விட்டு 
இவ்வளைவு தூரைம் வரும்படியகோன சிரைமைத்ரத ஏற்றுக் ஷககோணடை ககோரைணஷமைன்ன?

கதகோழி : (கஸகோகமைசனிடைம்) ஐயகோ! நீர் ஷககோடுத்த ரவரைசரைத்தின் கிரையம் எவ்வளைவு என்று அறிந்து ஷககோள்ளை 
எஜேமைகோனி அம்மைகோள் விரும்பகிறைகோர்கள். 

கஸகோகமை: (மைகோதவரைகோயரிடைம் தனிரமையில்) நகோன் அப்ஷபகோழுகத ஷசகோன்கனன் அல்லவகோ! சரியகோய்ப் 
கபகோய்விட்டைது பகோர்த்தீர்களைகோ?

கதகோழி : அரதக் ககட்பதின் ககோரைணம் என்ன என்றைகோல், அவர்கள் அரத சூதகோட்டைத்தில் கதகோற்று 
விட்டைகோர்கள். ஆரகயகோல் அதன் விரலரய அறிந்து ஷககோள்ளை விரும்பகிறைகோர். 

கஸகோகமை : (தனக்குள்) ஓகககோ! பதிலுக்குப் பதிகலகோ! 

கதகோழி : இழந்த சரைத்திற்குப் பதிலகோக இவ்வகோபரைணங்கரளை ரவத்துக் ஷககோள்ளுங்கள்! (திருட்டுப் கபகோன 
நரககரளைக் ஷககோடுக்க, கஸகோகமைசன் ஆச்சரியத்துடைன் பகோர்க்கிறைகோன்.)

கதகோழி : என்ன அப்படிச் கசகோதரன ஷசய்து பகோர்க்கிறீகரை! இதற்கு முன்னகோல் இவற்ரறைப் 
பகோர்த்திருக்கிறீகரைகோ?

கஸகோகமை ; இஷதன்ன ஆச்சரியம்! தட்டைகோனுரடைய திறைரமை நம் கணகரளை ஏமைகோற்றி விட்டைகத!

கதகோழி: இல்ரலயில்ரல; உம்முரடைய கணணின் பகோர்ரவதகோன் சற்றுக் குரறைவகோகத் கதகோன்றுகிறைது. 
இதற்குமுன் நீர் பகோர்த்த ஆபரைணங்ககளை இரவகள்!

கஸகோகமை : (மைகோதவரைகோயரிடைம் எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோய்) ஆககோ! நணபகரை! நம்மிடைத்தில் இருந்து திருட்டுப் 
கபகோன ஆபரைணங்கரளைப் பகோர்த்தீர்களைகோ?

மைகோத : ஆககோ! அப்படியகோ! சந்கதகோஷம்! அதுவும் நமைது நல்ல ககோலந்தகோன்! இரவகள் எவ்விதம் 
இவர்களிடைம் வந்திருக்கக் கூடும்?

கஸகோகமை: (கதகோழியிடைம்இரைகசியமைகோக) உணரமையில் அப்படித்தகோனகோ? 

கதகோழி : (இரைகசியமைகோக) உணரமையில் அரவககளை!

கஸகோகமை : நிச்சயந்தகோனகோ?

கதகோழி : சத்தியமைகோய் அரவககளை! 

கஸகோகமை : (சந்கதகோஷத்துடைன்) ஸ்வகோமி! சந்கதககமை இல்ரல. 

மைகோத: ஸகி! உன் வகோயகோல் ஷசகோல். இது நிஜேந்தகோனகோ? 
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கதகோழி : நிஜேகமை! 

மைகோத : (சந்கதகோஷத்துடைன்) ஆககோ! நல்ல சங்கதி ஷதரிவித்தகோய் என்னிடைத்தில் எவர் சந்கதகோஷ சங்கதிரயத் 
ஷதரிவிக்கிறைகோர்ககளைகோ, அவரரை நகோன் ஷவறுங்ரகயுடைன் அனுப்பவகத இல்ரல. இகதகோ இந்த ரவரை 
கமைகோதிரைத்ரத எடுத்துக் ஷககோள். (தன் விரைலில் கமைகோதிரைம் இருப்பதகோய் நிரனத்து, இழுக்கப் பகோர்க்கிறைகோர். 
இல்ரல என்றைறிந்து ஷவட்கமைரடைகிறைகோர்)

வஸ : (ஒருபறைமைகோக) ஆககோ! *தனத்ரத ரவத்துக் ஷககோள்வதற்கு இவர் அல்லகவகோ அருகமைகோனவர்! என்ன 
தகோரைகோளை குணம். அதனகோகலதகோன் சக்கிரைத்தில் ஏரழயகோய் விட்டைகோர்! பணத்தில் ஏரழயகோன கபகோதிலும் 
தரயயில் மைகோத்திரைம் இவர் முன் கபகோலகவ கககோடீசுவரைரைகோய் இருக்கிறைகோர். இவரரை நகோன் என் மைனதகோரை 
நிரனத்து விட்டுப் பருஷனகோக அரடையகோ விட்டைகோல், இந்த ஷஜேன்மைகமை வியர்த்தம்!

மைகோத : (தனக்குள் விசனத்கதகோடு) தன் சந்கதகோஷமும் கககோபமும் யகோஷதகோரு பயனுமில்லகோமைல் கபகோகும் 
நிரலரமையில் நித்திய தரித்திரைனகோய் இருந்து வகோழ்வதும் ஒரு வகோழ்வகோகமைகோ! இறைகுகரளை இழந்த 
பறைரவகளும், இரலகரளை உதிர்த்த மைரைங்களும், இடிந்த வீடும், பிறைருக்குக் குதுகலமைகோக விருந்தளிக்கும் 
நிரலரமையில் இல்லகோத தரித்திரைனுக்கு சமைகோனமைகோனரவ.

கஸகோகமை : அம்மைகோ நரககள் களைவு கபகோன கபகோது இவற்ரறை என் அங்கவஸ்திரைத்தில் மூட்ரடைக் கட்டி 
ரவத்திருந்கதன். தயவு ஷசய்து என் வஸ்திரைத்ரதக் ஷககோடுத்து விடுங்கள்.

வஸ : (பன்சிரிப்கபகோடு) ஒரு வஸ்திரைந்தகோனகோ கவணடும். ஒன்பது வஸ்திரைங்கள் தருகிகறைன்! 
(வஸந்தகஸரன கதகோழிரயப் பகோர்த்துக் கண ஜேகோரடை ககோட்டை கஸகோகமைஸரன அரழத்துக் ஷககோணடு 
மைரறைவகோகப் கபகோய் விடுகிறைகோள்)

வஸ: ஸ்வகோமி நரக மூட்ரடை திருட்டுப் கபகோயிருக்க அதற்குப் பதிலகோக கவஷறைகோன்ரறை ஏன் அனுப்ப 
கவணடும்? அப்படிச் ஷசய்வது அனகோவசியமைல்லவகோ?

மைகோத :விருத்தம்: ஷசஞ்சுருட்டி 

மைங்ரககய! நன்ரமை மிக்க மைகோனினி அவனி தன்னில் 
மைங்கிய வறியன் ஷசகோல்ரல மைதிப்பவ ருளைகரைகோ? முற்றும் 
சங்ரககய யரடைவர் வகோய்ரமை சகோற்றினும் ஷபகோய்யகோ மின்னம் 
பங்ககமை பரிவகோ ஷரைள்கிப் பதஷரைனக் ஷககோள்வ ரைன்கனகோர்! 

ஸ்திரீ ரைத்னகமை! இரத நகோன் அனுப்பகோவிட்டைகோல் என்ரன இனி யகோர் மைதிப்பகோர்கள்? திருட்டுப் 
கபகோய்விட்டைஷதன்று நகோன் ஷசகோன்னகோல் அரத யகோரைகோவது நம்பவகோர்களைகோ? ஏரழயின் ஷசகோல் அம்பலம் 
ஏறுமைகோ? தனம் இருந்தகோல் மைகோத்திரைம் மைனிதனுக்குக் ஷகளைரைவகமை ஒழிய, ஷபகோருளில்லகோதவனுக்குப் 
பகழும் இல்ரல மைதிப்பமில்ரலகய! அவன் உணரமைரயச் ஷசகோன்ன கபகோதிலும், அது ஷபகோய்யகோககவ 
கதகோன்றுகமை!

வஸ: விருத்தம்: சங்கரைகோபகோணம் 

மைரறையவர் மைணிகய! நுங்கள்மைதிப்பிலகோத்தனங்கள் யகோவும்
மைரறைந்தன கவனுஷமைன்று மைகலுகமைகோ பகழும் கபரும்?
நிரறைவழகோ வரிய நீர்ரமை நீங்கிடைகோச் ஷசல்வ மைகோகக் 
குரறைவினி யுங்கட் குணகடைகோ கககோதிலகோக் குணத்தின் கமைகலகோய்

பிரைப! தங்களுக்குத் ஷதரியகோதது ஒன்றும் இல்ரல. உலகத்தில் யகோவரும், தனவந்தர்கரளைகய 

70



மைதிக்கிறைகோர்கள் என்பதும் ஏரழகரளை இகழ்ந்து அவமைதிக்கிறைகோர்கள் என்பதும் முற்றும் நிஜேமைல்ல. 
ஒருவன் பரைமை தரித்திரைனகோய் இருந்த கபகோதிலும் அவனிடைத்தில் நற்குண நல்ஷலகோழுக்கமும் நீதி ஷநறி 
வழுவகோமைல் நடைக்கும் மைகனகோதிடைமும் இருக்குமைகோயின், ஜேனங்கள் அவரன எவ்வளைகவகோ பகோரைகோட்டிப் 
ஷபருரமைப்படுத்துகிறைகோர்கள். ஒரு தனிகனிடைத்தில் நற்குணம் இல்லகோவிட்டைகோல், ஜேனங்கள் ஷவளிக்கு 
அரதக் ககோட்டைகோமைல் அவரன கமைன்ரமைப்படுத்தின கபகோதிலும், உள்ளுறை அவரன இகழ்வகத உலக 
இயல்ப. ஆரகயகோல், தங்கம் குப்ரபயில் கிடைந்த கபகோதிலும் அதன் அருரமை ஷபருரமைகள் ஒரு நகோளும் 
அதற்கில்லகோமைல் கபகோககோ. எவகரைகோ நன்றியற்றை சிலர் உங்கரளை மைறைந்த கபகோதிலும், இந்த நகரைத்தினர் 
ஷபரும் பகோலரும் உங்களுரடைய கமைன்ரமைரய நிரனத்த வணணம் இருக்கின்றைனர். ஸ்வகோமி பிறைருக்குக் 
ஷககோடுக்கப் ஷபகோருள் இல்ரலகய என்று தகோங்கள் இனிச் சிறிதும் கவரலப்படை கவண டைகோம். இந்த 
அடிரமைக்கு ஏரைகோளைமைகோக ஷபகோருள்கள் கதரவக்கு அதிகமைகோகக் குவிந்து கிடைக்கின்றைன. அவற்ரறைத் 
தங்களுக்கு அர்ப்பணம் ஷசய்து விட்கடைன். அவற்ரறை இனித் தங்கள் இச்ரசப் படி உபகயகோகித்துக் 
ஷககோள்ளைலகோம். தகோங்கள் இதற்ககோகச் சிறிதும் வருந்த கவணடைகோம்.

மைகோத : (தனக்குள்) ஆககோ! என்ன கமைன்ரமைக் குணம் கற்பகோரறையில் தகோமைரரை பூத்தரதப் கபகோலவும், 
ஆலககோல விஷத்ரதக் ஷககோணடை ஸர்ப்பத்தின் தரலயில் மைகோணிக்கம் உணடைகோனது கபகோலவும், ஈவிரைக்கம் 
என்பகத இல்லகோத தகோஸியின் குலத்தில் இவ்விதமைகோன உத்தமி வந்துதித்தது விந்ரதயிலும் விந்ரதகய! 
(உரைக்க) கஹை! ஷபணமைணி வஸந்தகஸரன! உன்னுரடைய அழகிய ஷமைகோழிரயக் ககட்டுப் பரைமைகோனந்தம் 
அரடைந்கதன்! இவ்வளைவு தரய எவருக்கு உணடைகோகும் நற்குணவதியகோகிய நீ, நீடுழி இன்பம் 
அனுபவித்து வகோழ அந்த ஈசுவரைன் அனுக்கிரைகிப்பகோனகோக! மைகோகத நகோன் இதுவரரையில் பிறைருக்குக் 
ஷககோடுத்தறிகவகன ஷயகோழிய எவரிடைத்தும் வகோங்கி அறிகயன். எப்ஷபகோருரளையும் நகோம் நியகோயமைகோன 
வழியில் சம்பகோதித்துச் ஷசலவு ஷசய்தல் கவணடுகமை ஒழிய அன்னியருரடைய ஷசல்வத்ரத நகோம் இப்படிக்
கவருதல் திருட்டைகோகும். ஆககோ! நல்ல ககோரியம் ஷசய்யச் ஷசகோல்லுகிறைகோய்! என்னிடைத்தில் அந்தரைங்க 
அபிமைகோனம் ரவத்தவளைகோய்க் ககோணப்படும் நீ எனக்கு இவ்விதமைகோன தீங்ரக நிரனக்கலகோமைகோ? நீ எனக்கு 
உதவி ஷசய்வதகோய் வகோயினகோல் ஷசகோன்ன அந்த அன்பகோன ஷமைகோழியும், நிரனத்த நல்ல நிரனவுகமை 
கபகோதும். நகோன் அவற்ரறை அரடைந்து தனிகனகோனதிலும் அதிகம் ஷபருமைகிழ்ச்சி அரடைந்கதன்.

வஸ : ஸ்வகோமி என்ரன அன்னியளைகோகப் பகோவிக்கக் கூடைகோது! நகோன் சதகோ ககோலமும் இரடைவிடைகோமைல் தங்கள் 
உருவத்ரதகய என் மைனதில் ரவத்து அரதகய ஷதய்வமைகோக மைதித்து வழிபட்டுத் தங்கரளைப் பற்றி 
மைனனஞ் ஷசய்வரதகய கபரின்பமைகோய் மைதித்து வருகிகறைன். தங்கரளைப் பகோர்த்துத் தங்கள் கமைன்ரமைரயப் 
பற்றி உணர்ந்த பின் இந்தச் சரீரைத்ரதத் தங்களுக்ஷகன்கறை அர்ப்பணம் ஷசய்து விட்கடைன். ஆரகயகோல் 
என்ரன அங்கீகரித்துத் தங்களுக்குப் பணி பரிபவளைகோய் ரவத்துக் ஷககோணடு என்ரன ஈகடைற்றை கவண 
டும். தங்களுக்கு ஆயிரைம் கககோடி நமைஸ்ககோரைம் தங்களிடைத்தில் ஷசன்றை மைனது இனி கவறு யகோரிடைத்திலும் 
இந்த உயிரைழிவதகோய் இருந்தகோலும் ஷசல்லகோது. என்னுரடைய ஏரைகோளைமைகோன ஷசல்வத்ரதயும் என்னுரடைய 
ஸ்ரீதனமைகோக ஏற்றுக் ஷககோணடு இனித் தகோங்கள் துன்பத்ரதயும், மைனக் கவரலயும் நீக்கி இன்பற்று 
வகோழலகோம். 

மைகோத : என்ன ஆச்சரியம்! இது எங்கும் நடைக்ககோத விந்ரதயகோய் இருக்கிறைகத! பரைமை தரித்திரைனகோகிய 
என்ரனக் குல ஸ்திரீயும் மைணக்க இச்ரசப்படை மைகோட்டைகோகளை. அப்படி இருக்கப் பணத்திகலகய கணணுங் 
கருத்துமைகோய் உள்ளை தகோஸி குலத்தில் உதித்த நீ விரும்பவது நம்பத் தகுந்ததகோய் இல்ரலகய! உன்னுரடைய 
கபரைழரகக் கணடு மையங்கி உன்மீது ஆரச ஷககோணடு எத்தரனகயகோ தனவந்தர்கள் உன் மைகோளிரகயின் 
வகோசலில் உனது தயவிற்ககோகக் ககோத்திருப்பகோர்ககளை! அரைசன் ரமைத்துனன் என்றைகோல் நகரைகமை நடுங்கும். 
அவரனயும் அவமைதிக்கிறைகோய்! இஷதன்ன விகனகோதம்! இவ்வளைவு கமைன்ரமைகரளை அலட்சியம் ஷசய்து 
விட்டு என்ரன நகோடுவதின் ககோரைணஷமைன்ன? இது கனகவகோ? அல்லது நிரனவு தகோகனகோ? இப்படியும் 
நடைக்குகமைகோ? இதுவரரையில் நீ என்னிடைத்தில் உணரமையகோய்ப் கபசியதகோக நிரனத்கதன். இப்ஷபகோழுகத 
அரத உள்ளைபடி அறிந்கதன். நகோன் தரித்திரைன் என்று நீயும் என்ரன கஹைளைனம் ஷசய்கிறைகோய் கபகோல் 
இருக்கிறைது.

வஸ : (ககோரதப் ஷபகோத்திக் ஷககோணடு) அடைகோடைகோ! எவ்வளைவு கடுரைமைகோன வகோர்த்ரதகள்! ஸ்வகோமி! நகோன் 
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ஷசகோன்னது எல்லகோம் உணரமைகய அன்றி அணு அளைவும் ஷபகோய்யல்ல. முற்றிலும் சத்யம். தங்கள் 
விகரைகோதியும் தங்களுக்கு மைனக் கவரல உணடைகோக்க அஞ்சிப் பின்வகோங்குவகோகன. அப்படி இருக்க, நகோன் 
அரதச் ஷசய்கவனகோ? தங்களுரடைய பகோத சகோஷியகோகச் ஷசகோல்கிகறைன். நகோன் தங்கள் கபரிகலகய ககோதல் 
ஷககோணடு ஷநடு நகோளைகோய் இகத கநகோயகோல் வகோடி வதங்கிக் கிடைக்கிகறைன். தகோங்கள் என்ரன உல்லங்கனம் 
ஷசய்து விட்டைகோல் எனக்கு கவறு பகலில்ரல. நகோன் மைற்றைவர்கரளைப் கபகோலப் பணத்திற்ககோக 
விரும்பபவள் அல்ல குணத்திற்ககோக விரும்பகிகறைன் என்ரன எப்படியகோயி னும் ஏற்றுக் ஷககோள்ளை 
கவணடும். நகோன் இனிகமைல் திரும்பி என் மைகோளிரகக்குப் கபகோக மைகோட்கடைன்.

மைகோத : மைகோதரைசி! எத்தரனகயகோ கககோடி தவம் ஷசய்து அதன் பயனகோய்க் கிரடைக்கத் தகுந்த உன்ரனயும் உன் 
ஐசுவரியத்ரதயும் கவணடைகோஷமைன்று நகோன் ஷசகோல்ல கவணடி இருப்பரதப் பற்றிப் ஷபரிதும் 
வருந்துகிகறைன். என்ரன மைன்னிக்க கவணடும்.

வஸ : பிரைகபகோ! பிறைர் ககோலில் ககவலம் ஒரு முள் ரதப்பரதக் கணடு ஷபகோறைகோமைல் வருந்தி இளைகும் 
தங்களுரடைய தயகோளைமைகோனது என் விஷயத்தில் மைகோத்திரைம் ஏன் இரைக்கம் ஷககோள்ளை வில்ரல? இது என் 
அதிர்ஷ்டை ஹீனகமைகோ? ஏன் என்னிடைத்தில் தங்களுக்கு இவ்வளைவு விருப்பமின்ரமை! என்னிடைத்தில் 
யகோதகோயினும் குற்றைம் குரறைபகோடுகரளைக் கணடீர்ககளைகோ? நகோன் கற்பில் தவறி நடைந்திருக்கலகோம் என்று 
நிரனக்கிறீர்ககளைகோ? எங்கும் நிரறைந்திருக்கும் ஸர்கவசுவரைன் ஸகோக்ஷியகோகச் ஷசகோல்லுகிகறைன். நகோன் அறிவு 
ஷபற்றை முதல் இதுவரரையில் தங்கரளை அன்றி பிறை பருஷரரை மைனதினகோல் நிரனத்ததும் இல்ரல; வகோயகோல் 
குறித்ததும் இல்ரல; கதகத்தகோல் பரிசித்ததும் இல்ரல; இது உறுதி! இது சத்தியம்! தகோங்ககளை எனக்கு 
நகோதன்; தகோய்; தந்ரத; நணபர்; உறைவினர் முதலிய யகோவரும் தகோங்ககளை! நகோன் ஷதகோழும் கடைவுளும் 
தகோங்ககளை! இந்தப் பிறைப்பில் நகோன் தங்கரளை அன்றி கவறு எவரரையும் விரும்கபன். தங்கள் கமைற்ஷககோணடை
ஆரசஷயன்னும் தீயகோல் கருகித் துவளும் எனக்கு உயிர்ப் பிரக்ஷ ஷககோடுத்துக் ககோப்பகோற்றை கவணடும். 
தருமைப் பிரைகபகோ!

மைகோத : ஆககோ என்ன ஷசய்கவன்? ஈசுவரைகோ இஷதன்ன என்ரன இவ்விதமைகோன தருமை சங்கடைத்தில் ரவத்துச் 
கசகோதரன ஷசய்கிறைகோய்? கஹை! மைங்ரகயர்க்கரைசி! வருந்த கவணடைகோம். உன்னிடைத்தில் ஏகதகோ களைங்கம் 
இருக்கிறைஷதன்று நிரனத்து உன்ரன மைறுக்கவில்ரல. உன்ரனப் கபகோன்றை உத்தமிரய அரடைவரத 
அரைசர்களும் கிட்டைகோத பகோக்கியமைகோக மைதிப்பகோர்ககளை! அப்படி இருக்க நகோன் கவணடைகோஷமைன்று 
ஷசகோல்கவகனகோ!

வஸ : அப்படியகோனகோல் உயர் குலத் துதித்கதகோரைகோகிய அந்தணர் ககவலம் தகோழ்ந்த வகுப்பிற்குரிய என்ரன 
அங்கீகரிப்பது தவறு என்று மைதிக்கிறீர்ககளைகோ?

மைகோத : ஷபணமைணி! அப்படியல்ல! கடைவுளைகோல் பரடைக்கப்பட்டை யகோவரும் சமைமைகோனவர்ககளை! உயர் 
குலத்தினரிடைத்திலும், பரறையரிடைத்திலும், ஷபணபகோலரிடைத்தும், குழந்ரதகளிடைத்தினும், ஈசுவரைனுரடைய் 
அம்சமைகோகிய ஜீவகோத்மைகோகவ இருக்கின்றைது. நமைக்கு மைகோரயயகோல் ஷவவ்கவறைகோகத் கதகோன்றினும் ஆத்மைகோக்கள்
எல்லகோம் ஒன்கறை. இந்த உணரமைரய அறிந்து எல்லகோரரையும் சமைமைகோக மைதித்து யகோவரிடைத்தும் 
தரயகயகோடும் அன்கபகோடும் நடைந்து ஷககோள்பவர்ககளை அந்தணர். அந்தணர் என்பது குளிர்ந்த அழகிய 
தன்ரமை உரடையவர்களுக்குக் ககோரைணப் ஷபயர். ஆதலகோல் அவர்கள் கீழ் வகுப்பிலுள்ளை பிறைரரைத் தம் 
வழிகளில் திருப்பி, பலகோல் மைறுத்தல், கற்றைல் முதலிய நல்ஷலகோழுக்கங்களில் பயிற்றிக் ககோலக் கிரைமைத்தில் 
அவர்கரளைத் தம்முடைன் கசர்த்துக் ஷககோள்ளைக் கடைவர்கள் என்பது பற்றி, அவர்கள் மைற்றை மூன்று 
வருணத்தகோர்களிடைத்திலும் மைணம் பரிந்து ஷககோள்ளைலகோம் என்று ஏற்படுத்தி இருக்கிறைகோர்கள். ஆரகயகோல் 
நகோன் குலத்தின் உயர்வு தகோழ்ரவப் பற்றி நிரனக்ககவ இல்ரல. நகோன் ஏற்ஷகனகவ ஒருத்திரய மைணந்த 
கிரைகஸ்தன் என்பது உனக்குத் ஷதரியகோஷதன்று நிரனக்கிகறைன். சகல உத்தமை குணங்களும் நிரறைந்த 
மைரனவியிருக்க, இந்தக் ககோரியத்ரதச் ஷசய்து அவள் மைனதிற்கு ஆறைகோத் துயரரைத் தருவது தருமைமைகோகுமைகோ? 
இரத நீகய கயகோசரன ஷசய்து பகோர்.

வஸ : (மிக வருந்தி) என் பிரைகோண நகோதகோ தகோங்கள் என்ரன இப்படிச் கசகோதரன ஷசய்தகோல், கபரதயகோகிய 
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நகோன் என்ன ஷசய்யக் கூடும்? ஒகரை பருஷரன நிரனத்து மைணக்க கவணடும் என்பது ஸ்திரீகளுக்கு 
மைகோத்திரைகமை ஒழியப் பருஷர்கள் ஒரு மைரனவி உயிருடைன் இருக்ரகயிகலகய, மைற்றைவரரை முரறைப்படி 
மைணந்து ஷககோள்ளைலகோம் அல்லகவகோ! ஒரு ஸ்திரீ தன் கணவன் இருக்கும் ஷபகோழுது கவஷறைகோருவரன 
மைணத்தல் முடியகோது. இந்த விஷயத் தில் ஸ்திரீ பருஷர்களுக்கு வித்தியகோசம் உணடு. ஆரகயகோல், என்ரன 
ஏற்றுக் ஷககோள்வது சகோஸ்திரைத்திற்கும் விகரைகோதம் ஆககோது. என்ரன அலட்சியம் ஷசய்து மைறுத்து விட்டைகோல், 
நகோன் இந்த உயிரரைச் சுமைந்து வருந்தி வகோழ கவணடும். தங்கரளைகய நிரனத்து நிரனத்து தங்கள் 
ஷபகோருட்டைகோககவ உயிரரை விட்டு விடுவகத உறுதி. ஆககோ! தகோங்கள் மைறுக்க மைறுக்க, என் மைனம் படும் 
பகோட்ரடை என்னஷவன்று விவரிப்கபன் என் உயிர் இப்ஷபகோழுகத கபகோய் விடும் கபகோல் இருக்கிறைது! என் 
ஆருயிர் நகோதகோ! உன் இச்ரசப் படி ஆகட்டும் என்று தங்கள் இனிய வகோயகோல் ஒரு ஷமைகோழி கூறி என்ரன 
இந்த இடைர்க் கடைலில் இருந்து ரக தூக்கி விடைக் கூடைகோதகோ? ஏரழயின் முகத்ரதப் பகோருங்கள். பிரைப 
தங்கரளைகய எணணி எணணிப் பணணகோன என் மைனரத ஏற்றுக் ஷககோணகடைன் என்னும் அந்த ஷமைகோழி 
அமுரதச் ஷசகோரிந்து உய்விக்கக் கூடைகோதகோ? இகதகோ தங்கரளை ஆயிரைம் தடைரவ கசவித்து வணங்குகிகறைன். 

மைகோத: ஹைகோ. ஈசுவரைகோ கருணகோநிதி! இதுவும் உன் கசகோதரனகயகோ? கற்பிற்கு அரைசியகோகிய என் பிரைகோண 
சுந்தரியின் மைனரத வருத்த நிரனப்கபகனகோ? இவள் படும் பகோட்ரடைக் ககோண என் மைனம் தத்தளிக்கிறைகத 
என்ன ஷசய்கவன்: ஹைகோ. ஷஜேகதீசகோ! (மூர்ச்சித்து விழுகிறைகோர்) 

வஸ : (துடிதுடித்து) ஐகயகோ! என்ன சம்பவித்தகதகோ ஷதரிய வில்ரலகய என் துரரை மூர்ச்சித்து விழுந்து 
விட்டைகோகரை! ஓய் கஸகோகமைசகரை! அடி கதகோழி! சக்கிரைம் வகோருங்கள் (ரகரயப் பிரசந்து ஷககோணடு) சக்கிரைம் 
வகோருங்கள் நமைது எஜேமைகோனர் மையங்கி விழுந்து விட்டைகோர். (யகோவரும் ஓடி வருகிறைகோர்கள்)
----------------------- 
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அங்கம் 2 ககோட்சி 2

இடைம் : மைகோதவரைகோயருரடைய மைகோளிரக.
ககோலம் : மைறுநகோள் ககோரல.

(வஸந்தகஸரன ஒரு சயனத்தில் நித்திரரை ஷசய்யத் கதகோழி அருகில் நிற்கிறைகோள்.)
கதகோழி : அம்மைகோ ஷபகோழுது விடிந்து ஷநடுகநரைமைகோய் விட் டைகத! விழித்துக் ஷககோணடு பகோருங்கள்.
வஸ : (கணரணத் துரடைத்துக் ஷககோணடு விழிக்கிறைகோள்) ஆககோ! இப்ஷபகோழுது தகோகன சயனித்துக் 
ஷககோணகடைன். இதற்குள் ஷபகோழுது விடிந்து இவ்வளைவு கநரைமைகோகி விட்டைகத! என்ன ஷவட்கக் ககடு! நகோன் 
இவ்வளைவு கநரைம் துயிலுவரதக் கணடை நமைது எஜேமைகோனர், என்ரனப் பற்றி எவ்விதமைகோன அபிப்பிரைகோயம் 
ஷககோண டைகோகரைகோ ஷதரியவில்ரலகய! அவர் கதகம் எப்படி இருக்கிறைகதகோ ஷதரியவில்ரலகய! இரைவில் 
அவரரை மூர்ச்ரச ஷதளிவித்துச் சயனத்தில் படுக்கச் ஷசய்து ஷநடுகநரைம் நகோன் அவருக்கு அருகில் 
ரசத்திகயகோபசகோரைம் ஷசய்து ஷககோணடிருந்கதன். நகோன் நிற்பரதப் ஷபகோறைகோமைல், என்ரனயும் நித்திரரை 
ஷசய்யும்படி அனுப்பினகோர். அவரரைத் திரும்பவும் பகோரைகோமைல் நகோன் ஷநடுகநரைம் தூங்கி விட் கடைகன! நீ 
உடைகன கபகோய் அவர் விழித்துக் ஷககோணடைகோரைகோ என்று பகோர்த்து விட்டு வகோ! (கதகோழி கபகோகிறைகோள்)

வஸ : (தனக்குள்) ஆககோ! என்ன இவருரடைய மைகனகோவுறுதி! இவர் ஏக பத்தினி விரைதத்ரதப் பூணடைவரைகோக 
இருக்கிறைகோகரை! இவர் மைனரத நகோன் எப்படி மைகோற்றைப் கபகோகிகறைன்? ஈசுவரைகோ! திக்கற்றை ஏரழயகோன எனக்கு 
நீர்தகோன் துரண இருந்து என் இச்ரசரயப் பூர்த்தி ஷசய்விக்க கவணடும். (கதகோழி வருகிறைகோள்)

கதகோழி: அம்மைகோ! அவர் நம்முரடைய நகரைத்திய பூஞ்கசகோரலக்கு அருகில் இருக்கும் தன்னுரடைய 
உத்தியகோன வனத்திற்குப் கபகோய் விட்டைகோர். நீங்கள் இரைவில் அவருக்குச் ஷசய்த உபசரைரணகளுக்கு அவர் 
ஷபரிதும் நன்றி பகோரைகோட்டுகிறைகோரைகோம். ஷவளியில் கபகோகுமுன் உங்களுடைன் ஷதரிவித்துப் கபகோக 
நிரனத்தகோரைகோம். நித்திரரையில் இருந்த உங்கரளை எழுப்ப மைனம் இல்லகோதவரைகோய்ப் கபகோய் விட்டைகோரைகோம். 
நீங்கள் அவரரைப் பகோர்க்க விரும்பினகோல் தனது ஷபட்டி வணடியில் ரவத்து அவ்விடைத்திற்கு அரழத்து 
வரும்படி தன்னுரடைய கவரலக்ககோரைனுக்குக் கட்டைரளை இட்டுப் கபகோய் இருக்கிறைகோரைகோம்.

வஸ : மிகவும் சந்கதகோஷம். அவருரடைய கதகஜேகோ மையமைகோன அழரக நகோன் இன்னம் பூர்த்தியகோக என் 
கணணகோரைப் பகோர்க்க வில்ரல. இன்று என் கணகளுக்கு நல்ல விருந்து ஷசய்கிகறைன். இது எந்த இடைம்? 
ஷபகோக்கிஷம் ரவக்கும் இடைத்ரதப் கபகோலக் ககோணப்படுகிறைகத! ஆககோ! அவர் என் கபரில் எவ்வளைவு 
மைதிப்ப ரவத்திருக்கிறைகோர் மிகவும் அந்தரைங்கமைகோன இடைத்தில் அல்லகவகோ நுரழந்து சயனித்துக் 
ஷககோணடிருக்கிகறைன்.

கதகோழி : அந்தரைங்கமைகோன இடைத்தில் மைகோத்திரைம் அல்ல: ஒவ்ஷவகோருவருரடைய ஹிருதயத்திற்குள்ளும் 
நுரழந்து விட்டீர்கள்!

வஸ: இல்ரல, இல்ரல. இவரரைச் கசர்ந்தவர்கள் என் கபரில் கககோபம் ஷககோணடிருப்பகோர்ககளைகோ 
என்னகமைகோ ஷதரியவில்ரல!

கதகோழி: அவர்களுக்கு இனிகமைகலதகோன் ஒரு கவரளை வருத்தம் உணடைகோகும். 

வஸ : ஏன்?

கதகோழி : நீங்கள் பறைப்பட்டுப் கபகோவதினகோல்.

வஸ : ஆககோ! அப்படியகோ! மைற்றைவர்களும் என்ரன அவ்வளைவு விரும்பகிறைகோர்களைகோ அதுவும் ஒரு 
பகோக்கியந்தகோன். அவருரடைய மைரனவியகோகிய உத்தமி என்ரன இரைவில் பகோர்த்த ஷபகோழுது, என்னிடைத்தில் 
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அன்பகோன முகத்ரதக் ககோட்டி எனக்கு எவ்வளைவு உபசகோரைம் ஷசய்தகோர்கள். பருஷனுக்குத் தகுந்த 
மைரனவிகய! நற்குணகமை நிரறைந்த இவர்கரளை விட்டுப் பிரிந்து கபகோக சகிக்கவில்ரல. அடி ஸகி! இகதகோ 
இந்த ரவரை ஸரைத்ரத எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோய் என்னுரடைய அரிய சகககோதரியகோகிய கககோகிலத்தினிடைம் 
கசர்ப்பித்து, நகோன் மைகோதவரைகோயருரடைய பணிப் ஷபண என்றும், கககோகிலத்தின் அடிரமை என்றும் 
ஷதரிவித்து, இந்த மைகோரல எந்தக் கழுத்திற்கு உரியகதகோ அரத இந்த ஸரைத்தகோல் அலங்கரித்துக் ஷககோள்ளை 
நகோன் கவணடியதகோய்க் ககட்டுக் ஷககோள்.

கதகோழி : நமைது எஜேமைகோனருக்கு இது திருப்தியகோய் இரைகோகத.

வஸ : அவர் என்மீது ஒருககோலும் வருத்தப்படை மைகோட்டைகோர். நகோன் ஷசகோல்வரதச் ஷசகோல். .

கதகோழி : ஆக்ரஞை! (கபகோய்த் திரும்பி வருகிறைகோள்)

கதகோழி: அம்மைணி ஸரைத்ரத வகோங்கிக் ஷககோள்ளைகவ மைகோட்கடைன் என்று ஷசகோல்லி விட்டைகோர்கள். தகோன் தன் 
கணவரனயும் கற்ரபயுகமை ஆபரைணங்களைகோக மைதிப்பதகோகவும், இரதப் பற்றிச் சிறிதும் கவரலப் 
படைவில்ரல என்றும் ஷசகோல்லித் தடுத்தகோர்கள் நகோன் வற்பறுத்திக் ஷககோடுத்து விட்டு வந்திருக்கிகறைன். 
அகதகோ பகோர்த்தீர்களைகோ நம்முரடைய எஜேமைகோனரின் குழந்ரத வருகிறைகோர்!
(சிசுபகோலன் என்னும் குழந்ரத விசனத்துடைன் வருகிறைகோன். கககோமைளைகோ ஒரு மைண வணடிரய இழுத்துக் 
ஷககோணடு வருகிறைகோள்)

கககோமை : குழந்தகோய்! வணடியில் உட்ககோர்ந்து ஷககோள் நகோன் இழுக்கிகறைன்.
குழந்ரத : (கககோபத்துடைன்) எனக்கு இந்த வணடி கவணடைகோம் கபகோ! அடுத்த வீட்டு வகோஸஷகதவன் ஷபகோன் 
வணடி ரவத்திருக்கிறைகோன் எனக்கு மைகோத்திரைம் மைண வணடிகயகோ! எனக்கு கவணடைகோம் கபகோ. (அழுகிறைகோன்)

கககோமை : குழந்ரத! அழகோகத அப்பகோ! அடுத்த வீட்டுக்ககோரைன் கககோடீசுவரைன். அவனுக்கு ஷபகோன் நிரறைய 
இருக்கிறைது. ஷபகோன் வணடி ஷசய்து ஷககோடுத்திருக்கிறைகோன். ஷபகோன்னுக்கு நகோம் எங்கக கபகோகிறைது? 
உன்னுரடைய தந்ரத மைறுபடியும் தனவந்தரைகோகும் வரரையில் ஷபகோறுத்துக் ஷககோள். உடைகன உனக்கும் 
ஷபகோன் வணடி வகோங்கிக் ஷககோடுப்பகோர். அழகோகத! கவணடைகோம்! அகதகோ பகோர்; அங்கக யகோர் நிற்கிறைகோர்கள் பகோர் 
அவர்கரளை உனக்குத் ஷதரியுமைகோ?

குழ : (கககோபத்கதகோடு) நகோன் பகோர்க்க மைகோட்கடைன் கபகோ.

வஸ : ஆககோ! என்ன அழகு! யகோகரை அழகுக்கு அழகு ஷசய்வகோர்? சரியகோன ஆரடை ஆபரைணங்கள் ஒன்றும் 
இல்லகோ விட்டைகோ லும் இவனுரடைய இயற்ரக அழகும் முகவசகரைமும் யகோருக்கு வரும்? (ரககரளை நீட்டி) 
கணகண! இங்கக வகோ! (எடுத்து மைடி யில் ரவத்துக் ஷககோணடு முத்தமிடுகிறைகோள்) ஆககோ! தன் பிதகோரவப் 
கபகோலகவ இருக்கிறைகோகன! குழந்ரத எங்கக ஒரு முத்தங் ஷககோடு.

குழ : (கககோபத்கதகோடு) மைகோட்கடைன் கபகோ.
கககோமை : அவனுக்கு இப்ஷபகோழுது கககோபகவரளை; அடுத்த வீட்டு வகோஸஷகதவன் ரவத்திருக்கும் 
ஷபகோன்வணடிரயப் கபகோலத் தனக்கும் கவணடுமைகோம். அதற்ககோக அழுகிறைகோன். நகோன் ஷசய்து ஷககோடுத்த 
அந்த மைண வணடி கவணடைகோமைகோம்.

வஸ :ஷபற்கறைகோரின் ஏழ்ரமைரய குழந்ரத எப்படி அறியப் கபகோகிறைது! கணகண! அழகோகத; உனக்குப் 
ஷபகோன் வணடி தகோகன கவணடும்? நகோன் வகோங்கித் தருகிகறைன். எங்கக ஒரு முத்தங் ஷககோடு. 

குழ : அம்மைகோ! இந்தம்மைகோள் யகோர்?

வஸ : நகோன் உன் பிதகோவின் கமைன்ரமைக் குணமைகோன ஐசுவரியத்தினகோல் விரலக்கு வகோங்கப்பட்டை 
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பணிப்ஷபண.

கககோமை : குழந்ரத! இவர்களும் உன்னுரடைய அம்மைகோள்தகோன். 

குழ : நீ ஷபகோய் ஷசகோல்லுகிறைகோய். என்னுரடைய அம்மைகோளைகோய் இருந்தகோல், அழககோன இத்தரன 
ஆரடையகோபரைணம் இருக்ககோகத! 

வஸ : ஆககோ! நம்முரடைய எஜேமைகோனர் ஷசல்வகோக்கில் இருந்தரத இவன் கணடைதில்ரல அல்லவகோ! ஏழ்ரமை 
நிரலரமையிகலகய பிறைந்து வளைர்ந்தவன். (தன்ஆபரைணங்கரளை எல்லகோம் கழற்றி விடுகிறைகோள்) 
இப்ஷபகோழுது பகோர்த்தகோயகோ என்ரன? இப்ஷபகோழுது உனக்கு நகோன் அம்மைகோரளைப் கபகோல இருக்கிகறைனகோ? 
இந்த ஆபரைணங்கரளை நீ எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோய் ஷபகோன் வணடி வகோங்கிக் ஷககோள். (அவரன மைகோர்பில் 
அரனத்து முத்தமிட்டு ஆனந்தக் கணணீர் விடுகிறைகோள்)

குழ: நீதகோன் நரககரளைக் ஷககோடுக்கிறைதற்ககோக அழுகிறைகோகய! எனக்கு கவணடைகோம் கபகோ!

வஸ : (கணரணத்துரடைத்துக் ஷககோணடு) கணகண! பகோக்கியகமை! நகோன் அழவில்ரல. நீ இரவகரளை 
எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோய் ஷபகோன் வணடி வகோங்கிக் ஷககோள். (நரககரளை வணடியில் நிறைப்பகிறைகோள்) 

குழ: நீ இப்ஷபகோழுது ஷககோடுப்பகோய்; திரும்பக் ககட்பகோய்; எனக்கு கவணடைகோம்.

வஸ : நகோன் இனிகமைல் ககட்ககவ மைகோட்கடைன். நிச்சயம். 

குழ : இந்த நரககளைகோல் வணடி எப்படிச் ஷசய்கிறைது! என்னுரடைய அம்மைகோள் கககோபித்துக் ஷககோள்வகோள். 
எனக்கு கவணடைகோம். நீகய எடுத்துக் ஷககோள். 
வஸ : அம்மைகோள் கககோபித்துக் ஷககோள்ளை மைகோட்டைகோர்கள். இரவகரளைத் தட்டைகோனிடைம் விற்று விட்டுப் ஷபகோன் 
வகோங்கி வணடி ஷசய்து ஷககோள்ளைலகோம். எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோ.

குழ : சரி; அப்படியகோனகோல் எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோகட்டுமைகோ? நீ அழ மைகோட்டைகோகய. அழுதகோல் எனக்கு 
கவணடைகோம்.

வஸ : ஆககோ! பிதகோரவப் கபகோலப் பிறைர் மைனம் வருந்த சகியகோதவன். – கணகண! நகோன் அழவில்ரல. நீ 
எடுத்துக் ஷககோணடு கபகோ! நகோன் மைறுபடி வரும் கபகோது நீ எனக்கு ஷபகோன் வணடிரயக் ககோட்டை கவணடும்! 
ககோட்டுகிறைகோயகோ?

குழ : (சந்கதகோஷத்துடைன்) ககோட்டுகிகறைன். இரத அம்மைகோளிடைம் ககோட்டைப் கபகோகிகறைன்.

(ஆபரைணங்களுடைன் வணடிரய இழுத்துக் ஷககோணடு கவகமைகோய்ப் கபகோய் விடுகிறைகோன். கககோமைளைகோவும் 
அவரனத் ஷதகோடைர்ந்து ஷசன்று சற்று கநரைத்தில் திரும்பி வருகிறைகோள்.)

கககோமை : அம்மைகோ! வகோசலில் குணசலன் ஷபட்டி வணடிரயத் தயகோர் ஷசய்து ரவத்திருக்கிறைகோன்.

ஸ ഖ : என்னுரடைய உரடைகரளைச் சர்திருத்திக் ஷககோணடு இகதகோ வந்து விட்கடைன். (மைரறைவில் கபகோகிறைகோள்)
(வீட்டு வகோசலில் குணசலன் வணடியுடைன் நிற்கிறைகோன்)

குணசலன் : (தனக்குள் அடைகோடைகோ! வணடிக்குள் கபகோடும் ஷமைத்ரதரயப் கபகோட்டுக் ஷககோணடு வரை மைறைந்து 
விட்கடைன்; நல்ல கவரளை; சமையத்தில் நிரனவிற்கு வந்தது. எருதுகள் ஓடுவதற்குத் துடிக்கின்றைன. 
வணடிரய நிறுத்தி விட்டுப் கபகோக முடி யகோது, என்னுரடைய வீட்டிற்குப் *கபகோய் ஷமைத்ரதரயப் 
கபகோட்டுக் ஷககோணடு இகதகோ வந்து விடுகிகறைன். (வணடிரய ஓட்டிச் ஷசல்கிறைகோன்)
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அந்த சமையத்தில் வீரைகசனனுரடைய கவரலக்ககோரைன் பத்மைநகோபன் கவஷறைகோரு ஷபட்டி வணடிரய ஒட்டிக் 
ஷககோணடு மைகோதவரைகோயருரடைய வீட்டு வகோசலிற்கு வருகிறைகோன்.

பத்மை : (தனக்குள்) என்ன என்னுரடைய முட்டைகோள்தனம்! எஜேமைகோன் அவசரைமைகோகப் பூஞ்கசகோரலக்கு 
வணடிரயக் ஷககோணடு வரைச் ஷசகோன்னரதகய நிரனத்துக் ஷககோணடிருந்கதன். ஷவற்றிரல பரகயிரல 
எல்லகோம் எடுத்துக் ஷககோணடு வரை மைறைந்து விட்கடைன். வகோய்க்கு ஒன்றும் இல்லகோமைல் பித்துப் பிடித்த மைகோதிரி 
இருக்கிறைது. ஷககோஞ்சதூரைத்தில் ஒரு கரடைஇருந்தரதப் பகோர்த்கதன். இகதகோ மைகோதவரைகோயருரடைய மைகோளிரக 
இருக்கிறைது. இதன் வகோசலில் வணடிரய நிறுத்தி விட்டுக் கரடைக்குப் கபகோய் வருகிகறைன்.
(வணடிரய மைகோதவரைகோயர் வீட்டு வகோசலில் நிறுத்தி விட்டுப் கபகோகிறைகோன். அந்த சமையத்தின் 
வஸந்தகஸரனயும் கககோமைளைகோவும் அதற்கு அருகில் வருகிறைகோர்கள்.)

கககோமை: அம்மைகோ! இகதகோ வணடி தயகோரைகோக நிற்கிறைது, ஏறிக் ஷககோள்ளுங்கள். (வணடியின் கதரவத் 
திறைக்கிறைகோள்)

வஸ: (ஏறிக் ஷககோணடு) சரி! நீ உள்களை கபகோ; நகோன் கதரவ மூடிக் ஷககோள்கிகறைன். நரககரளைக் 
ஷககோடுத்தரதப் பற்றி என் னுரடைய சகககோதரி கககோபித்துக் ஷககோள்ளைகோமைல் பகோர்த்துக் ஷககோள். அடி கதகோழி! நீ 
நம்முரடைய வீட்டிற்குப் கபகோய், நகோன் கூடிய சக்கிரைம் வருவதகோகச் ஷசகோல்.

கககோமை : சரி! உத்தரைவுப்படி ஷசய்கிகறைன். கதரவ மூடிக் ஷககோள்ளுங்கள்.
(வஸந்தகஸரன கதரவ மூடிக் ஷககோள்ளை, கககோமைளைகோ வீட்டிற்குள் கபகோய் விடுகிறைகோள்.)
(பத்மைநகோபன் திரும்பி வருகிறைகோன்) 
(தனக்குள்) அப்பகோ இந்த ஷவற்றிரல கபகோடைகோ விட்டைகோல் என் பகோடு ஆபத்தகோய் விடுகிறைது! நகோன் கரடைக்குப்
கபகோனதினகோல் ககோல தகோமைஸமைகோய் விட்டைது. எஜேமைகோன் கககோபித்துக் ஷககோணடு அடிக்க வருவகோன்; கவகமைகோய் 
ஓட்டைலகோம். (வணடியில் ஏறிக் ஷககோள்கிறைகோன்)
(அந்த சமையத்தில் ஒருவன் அடியில் வருமைகோறு பரறை சகோற்றுகிறைகோன்) 

”துடும், துடும், துடும், துடும். சிரறைச் சகோரலயில் விலங்கிடைப் பட்டிருந்த பிரைதகோபன் என்னும் இரடையன் 
ககோவற்ககோரைரனக் ஷககோன்று விட்டுத் தப்பி ஷவளியில் ஓடி வந்தவன் எங்கககயகோ ஒளிந்து 
ஷககோணடிருக்கிறைகோன். அவரனக் ககோணகபகோர் உடைகன பிடித்து, அரைசனிடைம் ஒப்பவித்தல் கவணடியது. 
அப்படிச் ஷசய்பவர்களுக்குப் ஷபருத்த ஷவகுமைதி அளிக்கப்படும். துடும், துடும், துடும், துடும்.” 

பத்மை : (தனக்குள் இங்கு என்னகமைகோ ஷபருத்த குழப்பமைகோய் இருக்கிறைது. இந்தப் பரறையின் சத்தத்ரதக் 
ககட்டு எருதுகள் பயந்து துடிக்கின்றைன. நகோன் கவகமைகோய் ஷவளியில் கபகோய் விடுவகத நல்லகத.
(வணடிரய ஓட்டிக் ஷககோணடு கபகோய் விடுகிறைகோன்) 
(அறுபட்டை சங்கிலியுடைன் பிரைதகோபன் ஓடி வருகிறைகோன்)

பிரைதகோ : (தனக்குள்) அப்பகோ இந்தச் சங்கிலியுடைன் ஓடி வருவது எவ்வளைவு கடினமைகோக இருக்கிறைது! 
ஷககோடுங்கககோல் மைன்னனகோகிய இந்த அரைசனுரடைய சிரறைச் சகோரலயில் இருந்து என்ரன அந்தச் சசிமுககன
விடுத்தகோன்! அவன் அல்லகவகோ உணரமையகோன நணபன்! இவ்வித அக்கிரைமைம் எந்தத் கதசத்தில் நடைக்கும் 
எவகனகோ ஒரு கஜேகோஸியன் நகோன் அரைசனகோகப் கபகோகிகறைன் என்று ஷசகோல்லி விட்டைகோனகோம்! அதற்ககோக 
என்ரனச் சிரறையில் அரடைத்து விடுவதகோம்! நன்றைகோய் இருக்கிறைது கஜேகோஸியன் ஷசகோல்லி விட்டைகோல் அதற்கு 
நகோன் என்ன ஷசய்கவன்? இது என் கபரில் எப்படி குற்றைம் ஆகும்? நகோன் என் குடிரசயில் சுகயச்ரசயகோக 
இருந்கதன். இப்ஷபகோழுது ககோரைகோக்கிரைக வகோசம் கிரடைத்தகத; இதுதகோன் ரக கணடை பலன். நகோன் 
விதிவசத்தினகோல் அரைசனகோனகோல் என் விதிரய அல்லகவகோ சிரறைச்சகோரலயில் அரடைக்க கவணடும். 
அல்லது இந்த கதசத்தரைசன் தன் அரைரச இழக்க கநர்ந்த தன்னுரடைய தரலவிதிரய நிரனத்து அல்லகவகோ
அழ கவணடும். நல்ல ககோரியம் ஷசய்தகோன்! நகோன் இப்ஷபகோழுது எங்கக ஒளிந்து ஷககோள்கிறைது என்ரனத் 
துரைத்திக் ஷககோணடு பின்னகோல் அகநகர் ஓடி வருகிறைகோர்கள் இந்தப் ஷபருத்த மைகோளிரகயின் வகோசல் 
திறைந்திருப்பது என்ரன உள்களை வரும்படி அரழப்பரதப் கபகோல் இருக்கிறைது. இதில் நுரழந்து கதவின் 
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மூரலயில் சற்று மைரறைந்து ஷககோள்ளுகிகறைன். துரைத்திக்ஷககோணடு வருபவர் கபகோய் விடைட்டும். 

(மைகோதவரைகோயருரடைய வீட்டின் கதவு மூரலயின் மைரறைந்து ஷககோள்கிறைகோன். சற்று கநரைத்தில் குணசலன் 
வகோசலில் ஷபட்டி வணடியுடைன் வந்து நிற்கிறைகோன்.)

குண : (உரைக்கக் கூவி) கககோமைளைகோ வணடி வந்து விட்டைது! வஸந்தகஸரன அம்மைகோரளை வரைச்ஷசகோல் 
கநரைமைகோகிறைது. எஜேமைகோனர் பங்களைகோவில் ககோத்துக் ஷககோணடிருப்பகோர்.

பிரைதகோ : (தனக்குள்) சரி! நல்ல கவரளைதகோன். இகதகோ இந்த மூடு ஷபட்டி வணடி நமைக்ககோகத்தகோன் கடைவுளைகோல் 
அனுப்பப்பட்டு இருப்பதகோகத் ஷதரிகிறைது. இதுவும் பகோக்கியந்தகோன். நல்லது ஒரு ககோரியம் ஷசய்கிகறைன். 
இதில் யகோகரைகோ ஒரு ஸ்திரீ ஏறிக் ஷககோணடு ஊருக்கு ஷவளியில் இருக்கும் பங்களைகோவிற்குப் கபகோகிறைகோள் 
கபகோல் இருக்கிறைது! நகோன் இதற்குள் ஏறி உட்ககோர்ந்து ஷககோள்கிகறைன். அவள் வந்து ஏறினகோல் என்ரன 
ஊருக்கு ஷவளியில் ஷககோணடு கபகோய் விடும்படி மைன்றைகோடிக் ககட்டுக் ஷககோள்கிகறைன். (பிரைதகோபன் 
பின்பறைமைகோக வணடிக்குள் ஏறிக் ஷககோள்கிறைகோன். அவன் கபரில் இருந்த சங்கிலியின் ஓரசரயக் ககட்டை 
குணசலன், வஸந்தகவரன ஏறிக் ஷககோணடைதகோக நிரனக்கிறைகோன்.)

குண: (தனக்குள்) இந்த வஸந்தகஸரனயின்கபரில் எத்தரன ஆபரைணங்கள் கலீர் கலீர் என்னும் சப்தம் 
எவ்வளைவு தூரைம் ககட்கிறைது! ஐசுவரியம் இருந்தகோல் என் ஷபணசகோதிக்குக்கூடை உச்சி முதல் உள்ளைங்ககோல் 
வரரையில் நரககரளை மைகோட்டி விடுகவன். ஏரழயகோய் இருக்கும் நம்முரடைய எஜேமைகோனருக்கு இது நல்ல 
ககோலந்தகோன். நல்ல கறைரவப் பசு வந்து வரலயில் அகப்பட்டைது. சரி கநரைமைகோகிறைது, ஓட்டிக் ஷககோணடு 
கபகோகிகறைன்.

(வணடிரய ஓட்டிக் ஷககோணடு கவஷறைகோரு ஷதருவிற்கு வருகிறைகோன். அங்கு ககோவற்ககோரைர்களின் தரலவன் 
வீரைகனும் சில ககோவற்ககோரைர்களும் வருகிறைகோர்கள்.)

வீரைகன் : அகடை! ஓடி வகோருங்கள்! சக்கிரைம் ஓடி வகோருங்கள்! அந்தத் துஷ்டைன் எங்கக கபகோன கபகோதிலும் 
விடைக்கூடைகோது. நீங்கள் கககோட்ரடையின் நகோன்கு வகோசல்களிற்கும் கபகோய் வரளைத்துக் ஷககோள்ளுங்கள். அவன் 
எப்படி நகரரை விட்டு ஷவளியில் கபகோகிறைகோன் பகோர்க்கலகோம்.
(ககோவற்ககோரைர்கள் கபகோய் விடுகிறைகோர்கள். இன்ஷனகோரு ககோவல் தரலவன் சந்தகோனகன் கவறு சிலருடைன் 
இன்ஷனகோரு பறைமைகோக வருகிறைகோன்.)

சந்தகோ : ஓடுங்கள்! ஓடுங்கள்! நகோம் இரைகோஜ்யத்ரத ஒரு நகோளும் கவஷறைகோருவனுக்கு விடைக்கூடைகோது. வீதிகள், 
ஷதருக்கள், சந்துக்கள், கதகோட்டைங்கள் முதலிய எந்த இடைத்ரதயும் பகோக்கி விடைகோமைல் கதடுங்கள். அவரனக் 
கணடுபிடிப்பவனுக்கு நல்ல சன்மைகோனமும் வகோங்கித் தருகிகறைன்.

வீரை : அவன் தனியகோக எப்படித் தப்பித்துக் ஷககோணடு கபகோகக் கூடும். அவனுரடைய யகோரைகோவது துரணவர் 
இருந்திருக்க கவணடும்.

சந்தகோ : அவன் இரைகோத்திரிகய கபகோயிருக்க கவணடும். இல்லகோவிட்டைகோல் இதற்குள் மைகோயமைகோய்ப் பறைந்தகோ 
கபகோய்விட்டைகோன்.
(குணசலன் வணடிரய ஓட்டிக் ஷககோணடு வருகிறைகோன்)

சந்தகோ : ஆககோ! அகதகோ ஒரு ஷபட்டி வணடி கபகோகிறைரதப் பகோர்த்தகோயகோ? அது யகோருரடையது; எங்கக 
கபகோகிறைஷதன்று விசகோரி.

வீரை : அகடை! வணடிக்ககோரைகோ நிறுத்து. அது யகோருரடைய வணடி? உள்களை இருப்பது யகோர்? எங்கக ஒட்டிக் 
ஷககோணடு கபகோகிறைகோய்?

78



குண : ஐயகோ! இது மைகோதவரைகோயருரடைய வணடி! இதற்குள் வஸந்தகஸரன இருக்கிறைகோள். அவருரடைய 
பங்களைகோவிற்கு அரழத்துப் கபகோகிகறைன்.

சந்தகோ : சரி! அப்படியகோனகோல் கபகோகட்டும்.

வீரை : என்ன! கசகோதரன ஷசய்து பகோர்க்கலகோமைகோ?

சந்தகோ : ஏன் கசகோதரன ஷசய்ய கவணடும்?

வீரை :என்ன நம்பிக்ரகயின் கபரில் விடுகிறைது?

சந்தகோ :மைகோதவரைகோயருரடைய கயகோக்கியரதகய கபகோதுமைகோன நம்பிக்ரகயல்லகவகோ அவர் சம்பந்தப்படும் 
விஷயத்தில் சந்கதகப்படைலகோகமைகோ?

வீரை : மைகோதவரைகோயரைகோவது, வஸந்தகஸரனயகோவது! நல்ல ககோரியம் ஷசய்தகோய்! நம்முரடைய உத்திகயகோகம் 
சம்பந்தப்பட்டை வரரையில் எவரைகோயிருந்த கபகோதிலும் நமைக்ஷகன்ன? நகோம் கணடிப்பகோய் இருக்க 
கவணடியகத நம்முரடைய கடைரமை.

சந்தகோ : நல்ல கடைரமைரயக் கணடு விட்டைகோய்! மைனுஷ்யகோளுரடைய கயகோக்கியரதரயக் கூடைப் பகோரைகோமைகல 
நகோம் நம் கடை ரமைரய நிரறைகவற்றினகோல் தரலக்குக் கல் வந்து கசரும். அவருரடைய ஷபருரமை என்ன 
வஸந்தகஸரனயின் கமைன்ரமை என்ன அவர்கள் இருவரரையும் அறியகோதவர்கள் யகோர்? அவள் கபகோகும் 
வணடிரய நகோம் கசகோதரன ஷசய்யவகோவது! உனக்கு என்ன ரபத்தியகமைகோ அந்தக் ககோரியத்ரத நகோன் ஷசய்ய 
மைகோட் கடைன். இரைகோஜேனுக்கு நீ மிகவும் கவணடியவன். எது சம்பவித்த கபகோதிலும் உனக்குப் பயமில்ரல. 
நீகய வணடிக்குள் கசகோதரன ஷசய்.

வீரை : அஷதன்ன அப்படிச் ஷசகோல்கிறைகோய்? இரைகோஜேனுக்கு நீ கவணடியவனில்ரலகயகோ! நீகய வணடிக்குள் 
பகோர்; இதில் ஏதகோவது துன்பம் கநரிட்டைகோல் அதற்கு நகோன் உத்தரைவகோதியகோய் இருக்கிகறைன். நீ அரதப் பற்றிக் 
கவரலப்படை கவணடைகோம்.

சந்தகோ : அகடை வணடிரய நிறுத்து!

பிரைதகோ : (தனக்குள்) இதுவும் துரைதிர்ஷ்டைமைகோ! ஆககோ! இவ்வளைவு பிரையகோரசப்பட்டுத் தப்பித்து வந்ததும் 
பயனில்லகோமைல் கபகோய் விடும் கபகோல் இருக்கிறைகத! என்னிடைத்தில் ஒரு கத்திகூடை இல்ரலகய! 
திரும்பவும் ரகதியகோகச் சிரறைச்சகோரலயில் அரடைப்பட்டிருப்பரதவிடை உயிரரை விடுவகத கமைலகோனது. 
நல்லது வரைட்டும். பீமைகசனரனப் கபகோல என் ரககளைகோல் முஷ்டி யுத்தம் ஷசய்கிகறைன்.
(சந்தகோனகன் வணடிக்குள் எட்டிப் பகோர்க்கிறைகோன்) 

பிரைதகோ : (ரககூப்பி ஷமைதுவகோன குரைலில், ஐகயகோ! அபயம்! ககோப்பகோற்றை கவணடும் இப்ஷபகோழுது 
என்னுரடைய உயிர் உம்முரடைய ரகயில் இருக்கிறைது.

சந்தகோ : பயப்படை கவணடைகோம் அபயம் என்றைவரரை அவசியம் ககோப்பகோற்றை கவணடியது நமைது கடைரமை 
அல்லவகோ! (தனக்குள்) பறைகோவகோனது இரைகோஜேகோளிப் பட்சியினிடைத்தில் தப்பித்து கவடைனுரடைய வரலயில் 
விழுந்தரதப் கபகோல இவன் இங்கக வந்து அகப்பட்டுக் ஷககோணடைகோன். நல்ல கவரளையகோக வீரைகன் 
என்ரனப் பகோர்க்கத் தூணடினகோன். இதுவும் ஷதய்வச் ஷசயல்தகோன். (கதரவ மூடி விட்டு விரைகனிடைம் வந்து 
வீரைககோ நகோன் பிரைதகோபரன - இல்ரல - வஸந்தகஸரனரயப் பகோர்த்கதன். வணடிக்ககோரைன் ஷசகோன்னது 
உணரமைதகோன். மைகோதவரைகோயர் ககோத்திருப்பகோர்; வணடிரயத் தகோமைசப்படுத்தகோமைல் ஓட்டிக் ஷககோணடு 
கபகோகட்டும்.
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வீரை : சந்தகோனககோ! கககோபித்துக் ஷககோள்ளைகோகத; நீ ஷசகோல்லிய விதத்தில் இருந்து எனக்கு ஒருவித சந்கதகம் 
உதிக்கிறைது.

சந்தகோ : என்ன சந்கதகம்? 

வீரை : வணடியில் இருந்து நீ திரும்பிய கபகோது உன் முகம் மைகோறுபட்டைது. தவிரை, முதலில் நீ பிரைதகோபன் 
என்றைகோய்; பிறைகு அரத வஸந்தகஸரன என்று மைகோற்றினகோய். நீ இரதச் ஷசகோன்ன ஷபகோழுது உன்னுரடைய 
குரைல் தடுமைகோறியது.

சந்தகோ : நன்றைகோய் இருக்கிறைது! அதற்ககோகத்தகோன் நீகய கபகோக கவணடுஷமைன்று முதலிகலகய ஷசகோன்கனன்! 
நகோம் பிரைதகோபரனத் கதடுகிறைபடியகோல் அவன் அகப்படைவில்ரல என்று ஷசகோல்ல ஆரைம்பித்கதன்; இதில் 
சந்கதகஷமைன்ன? ஷபட்டி வணடிக்குள் தனியகோய் இருந்த ஸ்திரீரய நகோன் பகோர்த்தரதப் பற்றி அவள் 
என்ரனக் கடிந்து ஷககோணடைகோள். அதனகோல் என் முகம் மைகோறுபட்டிருக்கலகோம். 

வீரை : அப்படியகோனகோல் அவரளை நகோன் ஒரு தரைம் பகோர்க்கிகறைன். அரைசனுரடைய கட்டைரளைரய நிரறைகவற்றும்
நம்ரமைக் கககோபித்துக் ஷககோள்வதகோவது நகோன் கபகோகிகறைன். என்ன ஷசய்கிறைகோள் பகோர்க்கலகோம். 

சந்தகோ : அகடை முட்டைகோள்! நகோன் பகோர்த்தகோய் விட்டைஷதன்று ஷசகோல்லுகிகறைன். நீ எதற்ககோகத் திரும்பவும் 
பகோர்க்கிறைது? என்ரன விடை கயகோக்கியரதயிலும், உணரமை கபசுவதிலும் நீ கமைலகோனவகனகோ? என்ரனப் 
பற்றி சந்கதகப்படை நீ யகோரைடைகோ?

வீரை : என்ரனக் ககட்க நீ யகோரைடைகோ? அகடை வணடிக்ககோரைகோ! நிறுத்து. ஓட்டைகோகத; நகோன் வணடிரயப் பகோர்க்க 
கவணடும்.
(வீரைகன் வணடிக்கு அருகில் கபகோகிறைகோன். சந்தகோனகன் அவனுரடைய தரல மையிரரைப் பிடித்து இழுத்துப் 
பின்பறைமைகோகத் தள்ளி உரதக்கிறைகோன்.)

வீரை : (கககோபத்துடைன் எழுந்து) அகடை இப்படிச் ஷசய்ய உனக்கு அவ்வளைவு துணிவகோ! இகதகோ இப்ஷபகோழுகத 
நகோன் இரைகோஜேனிடைம் ஷதரிவித்து உன் சிரைரச அடுத்த க்ஷணத்தில் வகோங்ககோ விட்டைகோல் நகோன் வீரைகன் அல்ல. 
(கபகோகிறைகோன்)

சந்தகோ : சக்கிரைம் கபகோடைகோ! நகோகய! நீ ஷசகோல்வரத யகோர் ககட்கப் கபகோகிறைகோர்கள்! நீ மிகவும் ஷபரிய 
மைனுஷ்யன் என்று நிரனத்துக் ஷககோணடிருக்கிறைகோகயகோ? (குணசலரனப் பகோர்த்து கவகமைகோய் ஓட்டிக் 
ஷககோணடு கபகோ; கவறு யகோரைகோவது தடுத்தகோல் வணடிரய வீரைகனும் சந்தகோனகனும் கசகோதரன ஷசய்தகோய் 
விட்டைது என்று ஷதரிவி. (வணடிரயத் திறைந்து) 
அம்மை வஸந்தகஸரன! நீங்கள் இந்த அரடையகோளைத்ரத ரவத்துக் ஷககோள்ளுங்கள். (தன் வகோரளைப் 
பிரைதகோபனிடைம் ஷககோடுக்கிறைகோன்) (இரைகசியமைகோக ஐயகோ! சந்தகோனகரன மைறைக்க மைகோட்டீர் என்று நிரனக்கிகறைன்.
இரதப் பிரியத்தினகோல் ககட்கிகறைகன ஒழியப் பிரைதி பலனகோகக் ககட்கவில்ரல. 

பிரைதகோ : என்பூர்வ பணணியத்தின் பலகன நீ இன்று எனக்கு உதவி ஷசய்தகோய். அந்த கஜேகோசியன் ஷசகோன்னது 
உணரமையகோனகோல் நீ எனக்கு உயிர் ஷககோடுத்ததற்குத் தகுந்த ரகம்மைகோறு அப்ஷபகோழுது ஷசய்து விடுகிகறைன்.

சந்தகோ : உமைக்கு ஈசுவரைன் உதவி ஷசய்து உம்முரடைய இடைர்கரளை நீக்குவகோன். கநரைமைகோகிறைது நகோன் 
கபகோகிகறைன்.
(வணடிரய மூடிவிட்டு வணடிக்ககோரைனுக்குச் ரசரக ஷசய்ய, அவன் வணடிரய ஓட்டிக் ஷககோணடு கபகோய் 
விடுகிறைகோன்.)

சந்தகோ : (தனக்குள் வீரைகன் இப்ஷபகோழுது இரைகோஜேனிடைம் கபகோகிறைகோன். அவனுக்கு முன்னகோல் நகோன் கபகோய் 
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அவன் கபரில் குற்றைம் சகோட்டுகிகறைன். (கபகோய் விடுகிறைகோன்)
----------------------- 
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அங்கம் 2 ககோட்சி 3

இடைம் : மைகோதவரைகோயருரடைய உத்தியகோவனச் கசகோரல; 
மைகோதவரைகோயரும் கஸகோகமைசனும் வருகிறைகோர்கள்.
ககோலம் : ககோரல.

(தகதீரைமைகோரி இந்திகன ரககஸபதில் ஹைகய - என்றை இந்துஸ்தகோனிப் பகோட்டின் ஷமைட்டு.)

கஸகோகமை :

அதிகவகமைகோககவகோடுகின்றை மைகோரன கநகோக்கு வீர்
மைதிகய கவர்ந்து ஷசன்றைகத! என்னகோரச நணபகரை

மைகோத:

அககமைகோ குளிர்ந்த திங்கணுள்ளை யகோவு மின்பகமை!
சுகமைகோக வகோழலகோகுமிங்கு ஷஸகோர்க்க கபகோககமை!

கஸகோகமை :

கனிகய ஷசகோரிந்த மைகோபலகோ கதலி ஷககோள்ரளையகோய்;
இனிகயது கதரவ? கயகோடு திங்கு கதனும் ஷவள்ளைமைகோய்

மைகோத :

தவகயகோகிகயகோரு மைகோரசஷககோணடு தங்குககோனிது
பவகமைகப் பகோவம் கபகோக்கும். நன்ரமை யகோவுமிங்குளை.

கஸகோகமை : இந்தச் கசகோரல எப்படி இருக்கிறைது பகோர்த்தீர்களைகோ? நம்முரடைய மைற்றை நணபர்கரளைப் கபகோல் 
இல்லகோமைல் இது ஒன்றுதகோன் நம்மிடைம் எப்ஷபகோழுதும் ஒகரை விதமைகோன அபிமைகோனத்துடைன் இருக்கிறைது. 
தனவந்தன், ஏரழ என்னும் கபதமில்லகோமைல் இது எப்ஷபகோழுதும் குளிர்ந்த நிழரலயும், பழங்கரளையும், 
இன்பத்ரதயும் ஷககோடுக்கிறைது.

மைகோத : உணரமைதகோன்; பகுத்தறிரவப் ஷபற்றை மைனிதரனக் ககோட்டிலும், அரதப் ஷபறைகோத மைரைஞ்ஷசடி 
ஷககோடிககளை கமைலகோனரவ; அரதப் பற்றி சந்கதகஷமைன்ன?
(ரைகுவம்ச சுதகோ என்றை கீர்த்தரனயின் ஷமைட்டு)

கதனகுதுகலம் – ஆதி

கஸகோகமை :

ப. பலவகோய்க்கூடின பறைரவ யகோடின!
மைலர்வகோய் வணடினம் கமைகோகனம் பகோடின

மைகோத:
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அ. குழகலகோ நகோதகமை குயிலின் கீதகமை!
மைழரல ஷமைகோழியகோல் அஞ்சுகம் ஷககோஞ்சின.

கஸகோகமை :

ஷசவிக்கககோர் ஷபரும் விருந்கத யிது.
உவப்ஷபயர் திகனகன ஓகககோவின்பகமை!

மைகோத :

பகோவம் கபகோக்கிடும் இடைகமை இது,
தவம் பரிந்கதகோகமைகோ யகோமிங்ககககவ!

கஸகோகமை ; அகதகோ கல்கமைரடை இருக்கிறைது. அதில் ஷககோஞ்சம் உட்ககோர்ந்து ஷககோள்ளுங்கள். கநற்றிரைவு 
எல்லகோம் உங்களுரடைய கதகம் அஷஸளைக்கியமைகோய் இருந்தது அல்லவகோ? ஆரகயகோல் உட்ககோர்ந்து சிரைமை 
பரிககோரைம் ஷசய்து ஷககோள்ளுங்கள். ஆககோ அந்த வஸந்தகஸரனயின் குணகமை குணம் தங்கள் ஷபகோருட்டு 
அவள் எவ்வளைவு பகோடுபட்டைகோள். இரைவு முழுதும் அவளுக்கு நித்திரரைகய இல்ரலகய!

மைகோத : (முகம் மைகோறுகிறைது) நகோம் ககோரலயில் இங்கு வருவதற்குப் பறைப்பட்டை ஷபகோழுது அவள் அலுத்து 
நித்திரரை ஷசய்து ஷககோணடிருந்தகோள். அவரளை எழுப்பகோமைலும் அவளிடைம் ஷசகோல்லிக் ஷககோள்ளைகோமைலும் 
வந்து விட்கடைன். அவள் எழுந்திருந்து என்ரனப் பற்றி எவ்விதமைகோன எணணம் ஷககோள்வகோகளைகோ 
ஷதரியவில்ரல. விருந்தகோக நமைது மைகோளிரகக்கு வந்திருக்கும் அவரளை நகோம் அலட்சியம் ஷசய்து வந்து 
விட்கடைகோம் என்று நிரனப்பகோகளைகோ? கூடிய சக்கிரைம் வந்து விடுவதகோயும், அதற்குமுன் அவள் கபகோக 
கவணடு ஷமைன்றைகோல், அவரளை நமைது ஷபட்டி வணடியில் ரவத்து இவ்விடைம் அரழத்து 
வரும்படியகோகவும் ஷசகோல்லி விட்டு வந்கதன். கநரைமைகோகிறைது நகோம் வீட்டிற்குப் கபகோகலகோம். அவள் 
ஒருகவரளை நமைது வரைரவ எதிர்பகோர்த்துக் ஷககோணடிருப்பகோள்.

கஸகோகமை : அகதகோ பகோர்த்தீர்களைகோ? நமைது ஷபட்டி வணடி வருவரத?

மைகோத: ஆம்! ஆம்! அவகளை இங்கு வந்து விட்டைகோள். வந்ததற்குப் பலனகோக இந்த உத்தியகோனவனத்ரதப் 
பகோர்த்துக் ஷககோஞ்ச கநரைம் சுகமைகோய் இருந்து விட்டுப் கபகோகட்டும். (தனக்குள்) இவளுரடைய எணணம் 
நிரறைகவறைப் கபகோகிறைதில்ரல. நகோன் என்ன ஷசய்கவன்? பதிவிரைதகோ சிகரைகோன்மைணியகோகிய என் மைரனவி 
கககோகிலத்தின் மைனத்தில் விசனம் உணடைகோனகோல் அதனகோல் நகோன் நகோசமைரடைந்து விடுகவனல்லவகோ? ஆனகோல்,
இந்தப் ஷபணமைணி என் ஷபகோருட்டு அரைசரனயும் அலட்சியம் ஷசய்து ஷவறுத்து, ஒகரை மைனதகோய் 
என்ரனகய ககோதலித்திருப்பரத நகோன் எப்படி மைகோற்றுகவன்? இருக்கட்டும்; எவ்விதமைகோயினும் முயன்று 
இவள் மைனரத மைகோற்றை முயன்று பகோர்க்கிகறைன். (குணசலன் வணடியுடைன் வருகிறைகோன்)

கஸகோகமை : அகடை குணசலகோ! வணடியில் யகோர் வந்திருக்கிறைகோர்கள்?

குண : வஸந்தகஸரன அம்மைகோள்.

கஸகோகமை : (வணடியின் அருகில் ஷசன்று) கநரைமைகோனதகோல் நீங்கள் வரைவில்ரலஷயன்று நிரனத்து நகோங்ககளை
வீட்டிற்கு வரை நிரனத்கதகோம்; நல்ல கவரளையகோய் சமையத்தில் வந்து கசர்ந்தகோய்.

குண : ஸ்வகோமி மைன்னிக்க கவணடும். வணடிக்கு அடியில் கபகோடும் ஷமைத்ரதரயப் கபகோடை மைறைந்து வந்து 
விட்கடைன். பிறைகு நிரனத்துக் ஷககோணடு வீட்டிற்குப் கபகோய்த் திரும்பி வந்து வஸந்தகஸரன அம்மைகோரளை 
அரழத்து வந்கதன்; தகோமைசத்திற்கு நகோகன ககோரைணம்; மைன்னிக்க கவணடும்.
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மைகோத : சரி கபகோகட்டும்; வஸந்தகஸரனரயக் கீகழ இறைக்கி விடுகவகோம். 

கஸகோகமை : (ஒருபறைமைகோக) நகோம் இறைக்கி விடுவகோகனன், இவரளை ககோல் சங்கிலியகோல் கட்டைப்பட்டு 
இருக்கிறைகதகோ? ஏன் தகோனகோக இறைங்கக் கூடைகோகதகோ? இவளுக்கு எவ்வளைவு மைரியகோரத?

மைகோத : (வணடியின் கதரவத் திறைந்து பகோர்த்துச் சற்று அப்பகோல் விலகி) ஆககோ என்ன ஆச்சர்யம்! யகோர் இது? 
வஸந்தகஸரனரயக் ககோகணகோகமை! கம்பீரைமைகோன கதகோற்றைத்ரத உரடைய ஒரு பருஷன் அல்லகவகோ 
இருக்கிறைகோன்.

(பிரைதகோபன் கீகழ இறைங்கி மைகோதவரைகோயரரை வணங்குகிறைகோன்)

பிரைதகோபன் : ஸ்வகோமி எதிர்பகோர்க்ககோத விருந்தகோக நகோன் இந்த வணடியில் வந்ததற்கு என்ரன மைன்னிக்க 
கவணடும். ஆபத்திற்குப் பகோபம் இல்ரல என்று நியகோயம் உணடைல்லவகோ? நகோன் இந்த வணடியில் 
வந்திரைகோவிட்டைகோல் என் உயிகரை கபகோயிருக்கும்; ஆரகயகோல் இந்தப் பிரழரயத் தகோங்கள் மைன்னிக்க 
கவணடும். (வணங்குகிறைகோன்) 

குண: (நடுநடுங்கி) இஷதன்ன ஆச்சரியம்! கிணறு ஷவட்டைப் பூதம் பறைப்பட்டைரதப் கபகோல, இவன் 
வணடிக்குள்ளிருந்து வருகிறைகோகன யகோர் இவன்? இதற்குள் எப்படி நுரழந்தகோன்? வஸந்தகஸரன எங்கக?
(ரகரயப் பிரசந்து ஷககோணடு ஒரு மூரலயில் நிற்கிறைகோன்)

மைகோத : (பிரைதகோபரனப் பகோர்த்து) அப்படியகோனகோல் நீ வணடியில் வந்தரதப் பற்றிச் சந்கதகோஷகமை! நீ யகோர்? 
உனக்கு என்ன ஆபத்து கநர்ந்தது? இந்த வணடியில் நீ எப்படி ஏறிக் ஷககோணடைகோய்?

பிரைதகோ : நகோன் மைகோடு கமைய்க்கும் குலத்தில் பிறைந்தவன் என் ஷபயர் பிரைதகோபன்.

மைகோத : ஒகககோ! நீ தகோகனகோ பிரைதகோபன்? கபகோதும் கபகோதும்; சங்கதிகள் எல்லகோம் எங்களுக்குத் ஷதரியும். 
கபகோகட்டும்; எப்படியகோவது நீ உயிர் தப்பி வந்தகோகய; அதுகவ கபகோதும். உனது விதிகய நட்பகோயிருந்து 
உன்ரன இங்கு ஷககோணடு வந்தது.

பிரைதகோ : நகோன் சிரறைச்சகோரலயில் இருந்து தப்பி ஓடி வந்கதன். என்ரனப் பலர் துரைத்தி வந்தனர். 
கரடைசியகோக தங்கள் மைகோளிரகக் கதவின் மைரறைவில் ஒளிந்து ஷககோணகடைன். இந்தப் ஷபட்டி வணடி வந்தது.
அதில் வந்து ஏறிக் ஷககோணகடைன்.

குண : இந்த சங்கிலியின் ஓரசரய வஸந்தகஸரனயின் ஆபரைணங்களின் ஒரசஷயன்று நிரனத்து 
ஓட்டிக் ஷககோணடு வந்து விட்கடைன் முட்டைகோளைகோகிய நகோன்.

மைகோத : குணசலகோ கவரலப்படைகோகத! நீ ஷசய்தது ஷபருத்த உபககோரைம்; கடைவுகளை இவ்விதமைகோக நடைக்கும்படி 
சூழ்ச்சி ஷசய்திருக்கிறைகோர். நல்லது; இவரரை இதிகலகய உட்ககோரை ரவத்து இவர் வீட்டில் ஷககோணடுகபகோய் 
விட்டுவகோ.

(பிரைதகோபன் கபரில் இருந்த சங்கிலிரய விலக்கி நீக்குகிறைகோர்)

பிரைதகோ : ஆககோ! ஸ்வகோமி! தங்களுரடைய குணத்ரதப் பகழகோதவர்ககளை இல்ரல. அரத நகோன் இப்ஷபகோழுகத 
கநரில் ககோணகிகறைன். நீங்கள் விலக்கிய சங்கிலிரயக் ககோட்டிலும் அதிக வலியுரடையதும் எப்ஷபகோழுதும் 
நீடித்து நிற்கக் கூடியதுமைகோன கவறு ஒரு சங்கிலியகோல் என் மைனரதக் கட்டி விட்டீர்கள். இந்த உதவிரய 
நகோன் ஒரு நகோளும் மைறைக்க மைகோட்கடைன். (வணடிக்குள் உட்ககோருகிறைகோன்) உத்தரைவு ஷபற்றுக் ஷககோள்ளுகிகறைன்.

மைகோத : சரி சுகமைகோய்ப் கபகோகலகோம்; அகடை குணசலகோ! அரைசனுரடைய ககோவலர் வந்தகோலும் வரைலகோம். சக்கிரைமைகோக 
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ஓட்டிக் ஷககோணடு கபகோ. 

(குணசலன் வணடிரய ஓட்டிக் ஷககோணடு கபகோகிறைகோன்)

மைகோத : நகோம் இப்ஷபகோழுது ஷசய்த ககோரியம் அரைசனுக்குத் ஷதரிந்தகோல், நம்ரமை உடைகன சிரைச்கசதம் ஷசய்து 
விடுவகோன். அந்தச் சங்கிலிரயக் கிணற்றில் கபகோட்டு விடுகவகோம். கநரைமைகோகிறைது. வஸந்தகஸரன 
நம்முரடைய மைகோளிரகயிகலகய இருப்பகோள். நகோம் சக்கிரைம் கபகோய் அவரளை வீட்டிற்கு அனுப்பகவகோம்; வகோ 
கபகோகலகோம். (கபகோய் விடுகிறைகோர்கள்)
----------------------
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அங்கம் 2 ககோட்சி 4

இடைம் : உத்தியகோன வனத்திற்குச் சமீபத்தில் இருந்த அரைசனுரடைய கசகோரல. 
மைகிபகோலன் ககோஷகோயம் ஷபற்றுச் சந்நியகோசியகோக வருகிறைகோன்.
ககோலம் : கமைற்படி ககோரல.

மைகி : (தனக்குள்)

பண ஷசஞ்சுருட்டி – ஆதி

1. தரலகய! நீ வணங்ககோய் தரல-மைகோரல தரலக்கணிந்து
தரலயகோகல பலிகதருந் தரலவரனத் தரலகயநீ வணங்ககோய் (த)

2. கணககோள் ககோணமின்ககளைகோ கடைல் நஞ்சுணடை கணடைன்றைன்ரன
எணகடைகோள் வீசிநின் றைகோடும்பிரைகோன்றைன்ரனக் (கண)

3. ஷசவிககோள் ககணமின்ககளைகோ - சிவன் எம்மிரறை ஷசம்பவளைம்
எரிகடைகோல் கமைனிப்பிரைகோன் றிறைஷமைப்கபகோதும் (ஷச) 

4. வகோகய வகோழ்த்து கணடைகோய்-மைத யகோரன யுரிகபகோர்த்துப்
கபய் வகோழ் ககோட்டைகத்தகோடும் பிரைகோன்றைன்ரன (வகோ)

5. ரகககோல் கூப்பித் ஷதகோழீர் கடிமைகோமைலர் தூவிநின்று
ரபவகோய் பகோம்பரரை யகோத்தபரைமைரனக் (ரக)

6. ஷநஞ்கச நீ நிரனயகோய் நிமிர் பன்சரடை நின்மைலரன
மைஞ்சகோடும்மைகோரல மைங்ரக மைணகோளைரன (ஷந).

7. கதடிக்கணடு ஷககோணகடைன் திருமைகோஷலகோடு நகோன் முகனுந்
கதடித் கதஷடைகோனகோத் கதவரன ஷயன்னுள்களை (கத)

நகோன் சந்நியகோசியகோன பிறைகு என் மைனக் கவரல எவ்வளைவு குரறைந்து விட்டைது! ஷதரியகோமைலகோ யகோரும் இந்த 
நிரலரமைரயப் பகழுகிறைகோர்கள். பதியதகோய்க் ககோவியில் நரனந்த இந்த வஸ்திரைம் மிக பளுவகோக 
இருக்கிறைது. இந்தச் கசகோரலயில் ஒரு நீகரைகோரடை இருக்கிறைது. அதில் இரத நரனத்துக் கசக்கிவிட்டைகோல் 
பிறைகு இகலசகோக இருக்கும். இந்தச் கசகோரல மைனத்திற்கு எவ்வளைவு இரைமைணியமைகோக இருக்கிறைது. 
ஆரகயினகோகல தகோன் இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனன் வீரைகசனன் இதிகலகய எப்ஷபகோழுதும் குடியகோக 
இருக்கிறைகோன். அவனுக்குச் சந்நியகோசி என்றைகோல் மிகவும் கககோபம் உணடைகோவது வழக்கம்; உடைகன கத்தியகோல் 
அவனுரடைய மூக்ரக அறுத்து விடுவகோன். நகோன் நீகரைகோரடையில் வஸ்திரைத்ரத கசக்கிக் ஷககோணடு அவன் 
கணணில் படைகோமைல் அப்பகோல் கபகோய் விடுகிகறைன். (சற்று துரைம் கபகோகிறைகோன்)
(விரைகசனன் உருவிய வகோளுடைன், தன் கதகோழன் கசவகன் முதலிகயகோருடைன் வருகிறைகோன்)

வீரை : (மைகிபகோலரன கநகோக்கி) அகடைதுஷ்டைகோ நில்லடைகோ! எங்கக கபகோகிறைகோய்? இரத விட்டு நகர்ந்தகோல் 
முள்ளைங்கியின் இரலரய ஒடிப்பரதப் கபகோல, உன் தரலரய முறித்து எறிகவன்.

கதகோழன் : கவணடைகோம்; கவணடைகோம். சந்நியகோசிரய வருத்துவது ஷபருத்த பகோவம். இருக்க இடைம் 
அற்றைவர்களுக்கு நிழரலத் தரை மைரைங்கரளையும், இங்கு வருபவர்களுக்கு இன்பந்தரை கவணடும் என்னும் 
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எணணத்துடைன் இந்தச் கசகோரலரயயும் ஏற்படுத்திய நீங்கள் இப்படிச் ஷசய்வது அடைகோது. கவணடைகோம், 
ஏரழரய ஏன் ஹிம்சிக்க கவணடும். பகோவம்.

மைகி : ஐயகோ! இந்த நகரைத்திற்கக நீர் இரைக்ஷகன். யகோஷதகோரு பகழும் இல்லகோத இந்த ஏரழச் சந்நியகோசியின் 
கபரில் கககோபிக்க கவணடைகோம்.

வீரை : இந்த கபகோக்கிரி என்ரன ரவவரதக் ககட்டைகோயகோ! 

கதகோழ : பகல! உங்களுக்கு நல்ல ககோது. மைதுரரைக்கு வழி ஏஷதன்றைகோல் குதிரரைக்குச் சுழி நன்றைகோயில்ரல 
என்பரதப் கபகோல் இருக்கிறைகத. இவன் தன்ரன மைன்னிக்கும்படி அல்லகவகோ உங்கரளை நயந்து 
கவணடிக் ஷககோள்ளுகிறைகோன்.

வீரை :அகடை !முணடைனம்! உன் தரல எப்ஷபகோழுது ஷமைகோட்ரடை ஆயிற்று? உன் பருஷன் இறைந்து எத்தரன 
நகோளைகோயிற்று? ஷமைகோட்ரடை அடித்துக் ஷககோணடைகோல்தகோன் சந்நியகோசிகயகோ? அப்ஷபகோழுதுதகோன் சுவர்க்கம் கநரில்
ஷதரியுகமைகோ? முட்டைகோள் உனக்கு இந்தச் கசகோரலயில் என்ன கவரல? இங்கக என்ன ஷசய்து 
ஷககோணடிருக்கிறைகோய்? 

சந்நி : ஐயகோ! இந்த நீகரைகோரடையில் என்னுரடைய ககோஷகோய வஸ்திரைத்ரத அலசும் ஷபகோருட்டு வந்கதன். கவறு
எதற்கும் வரைவில்ரல.

வீரை: ஓகககோ! இந்த இழி ஷதகோழிலுக்ககோகத்தகோன் இந்தச் கசகோரல ஏற்பட்டைகதகோ? உன் ஆபகோசக் கந்ரதரயக் 
கசக்க இதுதகோன் இடைகமைகோ? 

சந்நி : பிரைப! நகோன் இப்கபகோது சமீப ககோலத்திகல தகோன் சந்நியகோசியகோகனன். ஷதரியகோமைல் ஷசய்த பிரழரய 
மைன்னித்துக் ஷககோள்ளை கவணடும்.

வீரை : ஏன் இப்படிச் ஷசய்தகோய்? ஏனடைகோ கபகோக்கிரிப் பயகல! நீ பிறைக்கும் ஷபகோழுகத சந்நியகோசியகோய்ப் 
பிறைக்கவில்ரல? (அடிக்கிறைகோன்)

சந்நி : ஹைகோ! ஈசுவரைகோ இஷதல்லகோம் உனக்கு சம்மைதியகோனகோல் சரிதகோன்!

கதகோழன் : (விலக்கி விட்டு) அகடை சந்நியகோசி! ஓடிப்கபகோ! இங்கக நிற்ககோகத. (வீரைகசனன் உரதக்கிறைகோன்; 
சந்நியகோசி கபகோய் விடுகிறைகோன்) 

வீரை: அகடை! இந்தச் கசகோரலக்கு வரும் கபகோஷதல்லகோம் எனக்கு அந்த வஸந்தகஸரனயின் நிரனகவ 
உணடைகோகிறைகத! என்ன ஷசய்கவன்? நம்முரடைய உடைம்பில் உணடைகோகும் பண எப்படி கநகோகுகமைகோ, அப்படி 
அல்லகவகோ அவளுரடைய நிரனவு என்ரன வருத்துகிறைது! இந்தச் கசகோரலக்கு அவரளை அரழத்து வரை 
எத்தரன நகோட்களைகோய் முயன்றும் அது பலிக்கவில்ரல! அவள் இங்கு வந்து விட்டைகோல், ஒன்று அவள் என் 
ஷசகோற்படி இணங்க கவணடும். அல்லது அவரளை இவ்விடைத்திகலகய ஷவட்டிப் பரதத்து 
விடைகவணடும்.

கதகோழ : (தனக்குள்) ஒரு நகோளும் அவ்விதம் நடைக்கப் கபகோகிறைதில்ரல.

(வஸந்தகஸரன இருந்தப் ஷபட்டி வணடிரய ஓட்டிக்ஷககோணடு பத்மைநகோபன் வருகிறைகோன்)

வீரை : அகடை பத்மைநகோபகோ? வந்தகோயகோ? 

பத்மை : ஸ்வகோமி வந்கதன். 
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வீரை : ஏன் வந்தகோய்? 
பத்மை : வணடி ஷககோணடுவரை உத்தரைவகோனகத. 

வீரை : எங்கக வணடி? 

பத்மை : அதிகலதகோன் உட்ககோர்ந்திருக்கிகறைன்.

வீரை : எருதுகள்? 

பத்மை : இகதகோ நிற்கின்றைனகவ. 

வீரை : நீ?

பத்மை : பிரைப! நகோஷமைல்கலகோரும் ஒன்றைகோய்த் தகோகன இருக்கிகறைகோம்.

வீரை : அப்படியகோனகோல் சந்கதகோஷம்; ஓட்டு உள்களை! 

பத்மை : எந்த வழியில் ஓட்டுகிறைது? 

வீரை: அகதகோ ஷதரிகிறைகத இடிந்த சுவர்; அதன் கபரில் ஓட்டு. 

பத்மை : அது எப்படி முடியும்? எருதுகளின் உயிர் கபகோய் விடும்; வணடி ஒடிந்து ஷநகோருங்கிப்கபகோம்; 
என்னுரடைய கழுத்தும் முறிந்து கபகோம்.

வீரை: அந்தக் குட்டிச் சுவருக்கு அவ்வளைவு ரதரியமைகோ? நகோன் இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனன் என்று உனக்குத் 
ஷதரியகோது? எருதுகள் ஷசத்தகோல் கவறு வகோங்கிடைலகோம். பரழய வணடி ஒடிந்தகோல் பது வணடி வருகிறைது. 
உன்னுரடைய கழுத்து ஒடிந்தகோல் கவஷறைகோரு கழுத்து வகோங்கித் தருகிகறைன். பயப்படைகோகத; ஒட்டு!

பத்மை : சரிதகோன். பரழயவற்றிற்குப் பதியரவ சம்பகோதித்து விடைலகோம். எனக்குப் பதில் என் ஷபணசகோதி 
பிள்ரளைகள் என்ரன எப்படிச் சம்பகோதிப்பகோர்கள்?

வீரை: அதற்கு நகோன் இருக்கிகறைன்; நீ ஒருவன் கபகோனகோல் ஒன்பது மைனிதரரை நகோன் உன் மைரனவிக்குச் 
சம்பகோதித்துத் தருகிகறைன். பயப்படைகோகத; அஷதல்லகோம் உனக்ஷகன்ன கவரல? ஓட்டு.

பத்மை : சரி? அப்படியகோனகோல் ஓட்டுகிகறைன்! இகதகோ வந்து விட்கடைன். நல்ல கவரளை ஒரு ஷகடுதலும் 
உணடைகோகவில்ரல. 

வீரை : கபகோக்கிரிப் பயகல! முதலில் ஷபகோய் ஷசகோன்னகோய் அல்லவகோ?

பத்மை : நிஜேன்தகோன் மைககோப் பிரைப! 

வீரை : (கதகோழரனப் பகோர்த்து) அகடை! நீ முன்னகோல் ஏறிக் ஷககோள். 

கதகோழ : சரி! அப்படிகய ஏறுகிகறைன். 

வீரை : நில்! நில்! நகோனல்லகவகோ வணடியின் ஷசகோந்தக்ககோரைன். உனக்ககோ முதல் மைரியகோரத? நகோன் முதலில் 
ஏறுகிகறைன். நீ முதலில் ஏறைக் கூடைகோது.
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கதகோழ : நீங்கள் கட்டைரளை இட்டைபடியகோல் நகோன் ஏறைப் கபகோகனன். மைன்னிக்க கவணடும்.

வீரை : இருக்கலகோம். ஆனகோல் முதலில் நகோன் ஏறும்படி நீ என்ரன கவணடிக் ஷககோணடிருக்க கவணடும்.

கதகோழ : மைககோப் பிரைப! நீங்கள் தயவு ஷசய்து முதலில் ஏறிக் ஷககோள்ளுங்கள்.

வீரை: அதுதகோன் சரி ஏறுகிகறைன். (வணடிக் கதரவத் திறைந்து ஏறி, உடைகன கவகமைகோய்க் கீகழ இறைங்கித் 
கதகோழன் ரகரயப் பிடித்துக் ஷககோணடு) ஐரயகயகோ கமைகோசம் வந்தது. கபகயகோ! பிசகோகசகோ திருடைகனகோ 
எதுகவகோ வணடியில் இருக்கிறைது! திருடைனகோக இருந்தகோல் நம்முரடைய ஷசகோத்ரதக் ஷககோள்ரளையடித்து 
விடுவகோன். கபயகோயிருந்தகோல் நம்ரமை இப்படிகய விழுங்கி விடும்.

கதகோழ : என்ன ஆச்சரியம்! திருடைனகோவது கபயகோவது வண டிக்குள் வரைவகோவது!

வீரை : நீகய கபகோய்ப் பகோர். அது ஒரு ஷபணரணப் கபகோல் இருக்கிறைது.

வஸ : (தனக்குள்) இஷதன்ன கமைகோசமைகோய் இருக்கிறைகத! இங்கக அந்தப் பகோதகன் வீரைகசனன் அல்லகவகோ 
இருக்கிறைகோன்! எவ்விடைத்திலும் என் துரைதிருஷ்டைம் முன்னகோல் வந்து நிற்கிறைகத! இவனகோல் என்ன துன்பம் 
சம்பவிக்குகமைகோ ஷதரியவில்ரலகய! ஈசுவரைகோ என்ன ஷசய்கவன்?

கதகோழ : (உள்களை பகோர்த்து) இஷதன்ன அதிசயம்? பலிக் கூணடிற்குள் இந்த மைகோன் எப்படி வந்தது? 
கபடைன்னம் தன் அழகிய கஜேகோடிரய விடுத்துக் ககோக்ரகரய நகோடி இங்கு வந்தகதகோ? இது என் மைனத்திற்கு 
நன்றைகோகத் கதகோன்றைவில்ரலகய இலகோபத்தின் கபரிகலகய கணணுங் கருத்துமைகோய் உள்ளை, உன் தகோயின் 
உபத்திரைவத்ரதப் ஷபகோறுக்க முடியகோமைல் அருவருப்படைன் வந்தகோகயகோ? பிறைரிடைத்தில் ஷவறுப்ரபக் 
ஷககோணடிருந்தகோலும் உங்கள் ஜேகோதி வழக்கம் அரத ஷவளியில் ககோட்டுகிறைது இல்ரல. அப்படிகய நீயும் 
ஷசய்யத் துணிந்தகோகய?

வஸ : ஐயகோ! என்ரனப் பற்றி அப்படி நிரனக்க கவண டைகோம். என் தகோய் மூலமைகோக இவர் எவ்வளைகவகோ 
ஐசுவரியத்ரதத் தருவதகோய்ச் ஷசகோல்லி அனுப்பி எவ்வளைகவகோ முயன்றும் அதற்கு நகோன் சிறிதும் 
இணங்கவில்ரல. வணடி தவறி இதில் ஏறி விட்கடைன் கபகோல் இருக்கிறைது! அதனகோல் இந்தப் ஷபரும் 
பிரழ கநர்ந்தது. நீர்தகோன் இந்த சமையத்தில் எனக்கு உதவி ஷசய்து என்ரனக் ககோப்பகோற்றை கவணடும். ஐயகோ! 
உமைக்கு அகநக கககோடி நமைஸ்ககோரைம். மிகவும் பணணியமுணடு.

கதகோழ : பயப்படை கவணடைகோம்; நகோன் பகோர்த்துக் ஷககோள்ளுகிகறைன். ஒரு ஷநகோடியில் இந்த மைரடையரன நகோன் 
ஏமைகோற்றி விடுகிகறைன், (வீரைகசனனிடைம் வந்து) ஆம்! இதில் உணரமையில் ஒரு ஷபரும் கபய் 
தகோனிருக்கிறைது! அப்பகோடைகோ! எவ்வளைவு பயங்கரைமைகோய் இருக்கிறைது!
வீரை : இருக்கட்டும். அது கபயகோய் இருந்தகோல் உன்ரன விழுங்ககோமைல் எப்படி விட்டைது? 

கதகோழ : உங்கரளை விட்டை மைகோதிரி என்ரனயும் விட்டைது. அது எப்படியகோவது கபகோகட்டும். இங்கக இருந்து 
நம்முரடைய அரைணமைரன வரரையில் இரு பக்கங்களிலும் குளிர்ந்த நிழரலத் தரும் மைரைங்கரளைக் ஷககோணடை
பகோட்ரடை இருக்கிறைது; நகோம் சுகமைகோக நடைந்து கபகோகலகோம் வகோருங்கள்.

வீரை : ஏன் நடைக்க கவணடும். 

கதகோழ : நடைந்தகோல் நமைக்கும் கதக ஆகரைகோக்கியம்; கரளைத்துப் கபகோன எருதுகளுக்கும் ஒருவித ஆறுதல்.

வீரை : ஆனகோல் அப்படிகய ஷசய்கவகோம்! பத்மைநகோபகோ வணடிரயப் பின்னகோல் ஓட்டிக் ஷககோணடு வகோ! (சற்று 
நடைக்கிறைகோன்) கச! நில்! நகோன் ஒரு நகோளும் நடைந்தகத கிரடையகோகத. இன்று ஏன் நடைப்கபன்? நகோன் யகோர் 
ஷதரியுமைகோ? நகோன் இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனன் அல்லவகோ? ஏரழரயப் கபகோல நகோன் பகோட்ரடையின் வழியகோக 
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நடைப்பதகோ? ச! அது அவமைகோனம். ஜேனங்கள் என்ரனப் பற்றி என்ன ஷசகோல்லிக் ஷககோள்வகோர்கள். நகோன் 
வணடியிகல தகோன் வரை கவணடும்.

கதகோழ : (தனக்குள்) இந்த ஆபத்துக்கு என்ன ஷசய்கிறைது; மைகோர்க்கம் ஒன்றும் கதகோன்றைவில்ரலகய! 
இருக்கட்டும் ஒன்று ஷசய்யலகோம். (பலமைகோக) நகோன் விரளையகோட்டுக்குச் ஷசகோன்கனன். நீங்கள் அரத 
இப்படித்தகோனகோ நம்பகிறைது? நீங்களைகோவது நடைப்பதகோவது தங்கரளை நடைக்கச் ஷசகோல்ல யகோர் துணிவகோர்கள்? 
வணடியில் இருப்பது கபயல்ல. வஸந்தகஸரன தங்கரளைப் பகோர்க்க வந்திருக்கிறைகோள். அந்த 
சந்கதகோஷத்தினகோல் கவடிக்ரகயகோக ஒரு ஷபகோய் ஷசகோன்கனன். 

வீரை : அப்படியகோ பகல! இன்ரறைக்கு எனக்கு நல்ல கவட்ரடை தகோன் அன்ரறைக்கு ஓடினவள் இப்ஷபகோழுது 
தகோனகோக வந்திருக்கிறைகோள். பகோர்த்தகோயகோ என்னுரடைய சகோமைர்த்தியத்ரத? நகோன் அனுமைகோரனப் கபகோல 
எவ்வளைவு அழககோயிருக்கிகறைன் பகோர்?

கதகோழ : சந்கதகம் என்ன! உங்கள் பத்திக்கு நீங்ககளை இரண! ஏன், உங்கள் அழகுக்கு அனுமைகோகன 
இரண!

வீரை : அதனகோகலதகோன் இரணகய இல்லகோத இந்தத் கதவ ரைம்ரப என்ரன நகோடி வந்திருக்கிறைகோள். நகோன் 
அன்று இவளுக்கு அதிருப்தியகோக நடைந்து ஷககோணகடைன். அரதப் பற்றி இவளுக்கு மைனதில் வருத்தம் 
இருக்கலகோம். நகோன் கபகோய் இவள் ககோலில் விழுந்து மைன்னிப்பக் ககட்டுக் ஷககோள்ளுகிகறைன்.

கதகோழ : நல்ல கயகோசரன அப்படிகய ஷசய்யுங்கள்.

வீரை : (கபகோய் முழந்தகோள் இட்டு வணங்கி) ஏ, ஷதய்வ மைகோதகோ! நகோன் ஷசகோல்வரதக் ககட்டைருளை கவணடும் 
தகோமைரரை மைலர் கபகோன்றை உன் கணகளைகோல் என்ரனப் பகோர். ஏ, கந்தர்வ ஸ்திரீகய! உன் கபரில் நகோன் ஷககோணடை 
கமைகோகத்தினகோல் நகோன் ஷசய்த குற்றைத்ரத மைன்னித்து என்ரன உன் அடிரமையகோகவும் கவரலக்ககோரைனகோகவும் 
ஏற்றுக் ஷககோள்ளை கவணடும். கணமைணி!

வஸ: கபகோம்கபகோம்! உம்முரடைய உபசரைரணகள் எல்லகோம் எனக்கு முற்றிலும் ஷவறுப்ரபத் தருகின்றைன. 
எழுந்து அப்பகோல் நடைவும்.

வீரை : (கககோபத்துடைன் எழுந்து) ஆககோ! ஷதய்வத்ரதக்கூடை ஒரு நகோளும் வணங்கியறியகோத நகோன் உன்ரன 
வணங்கிகனன். அதற்குப் பதிலகோக நீ இப்படியகோ அவமைதிக்கிறைகோய்? அடை பத்மைநகோபகோ இவரளை எங்கிருந்து 
வணடியில் ஏற்றி வந்தகோய்? .

பத்மை : ஸ்வகோமி உணரமைரயச் ஷசகோல்லுகிகறைன். நகோன் வந்த கபகோது ஷவற்றிரல பகோக்ரக எடுத்துக் 
ஷககோணடு வரை மைறைந்து விட்கடைன். வணடிரய மைகோதவரைகோயருரடைய வீட்டின் வகோசலில் சற்று நிறுத்தி விட்டு, 
சமீபத்தில் இருந்த கரடைக்குப் கபகோய், ஷவற்றிரல முதலியவற்ரறை வகோங்கிக் ஷககோணடு வந்கதன். அந்தச் 
சமையத்தில் அவர் வீட்டிற்கு உள்களையிருந்து இந்த ஸ்திரீ வந்து தவறுதலகோய் வணடியில் ஏறிக் ஷககோணடைகோள்
கபகோல் இருக்கிறைது!

வீரை : தவறுதலகோகவகோ வந்தகோள்? ஆனகோல் என்ரன நகோடி வரை வில்ரலயகோ? அடி வஸந்தகஸரன கீகழ 
இறைங்கு, இந்த வணடி என்னுரடையது என்பது ஷதரியகோகதகோ? நகோன் மைகோத்திரைம் உனக்குப் பிடிக்கவில்ரல. 
என் வணடி மைகோத்திரைம் நன்றைகோய் இருக்கிறைதகோ? இறைங்கு கழுரத, இல்லகோவிட்டைகோல் எட்டி உரதப்கபன்.

வஸ : ஐயகோ! மைன்னிக்க கவணடும். நகோன் மைகோதவரைகோயருரடைய கசகோரலக்குப் கபகோகிகறைன். இது அவருரடைய
வணடி என்று ஏறி விட்கடைன்.

வீரை : அந்த நித்திய தரித்திரைனிடைம் கபகோக என் வணடிரய உபகயகோகித்துக் ஷககோணடைகோகயகோ நகோகய? இறைங்கு 
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கீகழ!

வஸ : எது உமைக்கு இகழ்வகோகத் கதகோன்றுகிறைகதகோ அது எனக்கு மிகவும் கமைன்ரமையகோகத் கதகோன்றுகிறைது. 
அவரைவர்களின் விருப்பம்! எல்லகோம் தரல விதியின்படி நடைக்கிறைது.

வீரை : விருத்தம் - கமைகோகனம் 

கவரசகய வஸந்தகசரன! பிடிவகோதம்விடுத்தகோ யில்ரல,
ககோரசகய மைதிக்குந் தகோஸி யகத்தினிலுதித்துங் கற்பி 
லகோரசகய ரவத்தகோஷயன்று மைன்னியர் வதனங் ககோணக் 
கூசுகமைகோர் நீர்ரமை ஷபற்றை குலமைக ஷளைனகவ ஷசகோற்றைகோய்!

ஷஜேடைகோயு பலியின் மைரனவியினுரடைய தரல மையிரரைப் பிடித்திழுத்தரதப் கபகோல இகதகோ உன்ரன 
ஷவளியில் இழுத்து விடுகிகறைன் பகோர்!

கதகோழ : பிரைப! ஷபகோறுத்துக் ஷககோள்ளை கவணடும். கூந்தலில் ரகரய ரவக்க கவணடைகோம். மைரைத்ரதச் சுற்றிக் 
ஷககோணடிருக்கும் பஷ்பக் ஷககோடிரய யகோரைகோவது பிடித்திழுத்து அறுப்பகோர்களைகோ? இவரளை விட்டு 
விடுங்கள்; நகோன் கீகழ இறைக்கி விடுகிகறைன். இவள் கதரவயகோன இடைத்திற்குப் கபகோகட்டும். நகோம் 
வணடியில் ஏறிக் ஷககோணடு அரைணமைரனக்குப் கபகோகவகோம். (அவரளைக் கீகழ இறைக்கி விடுகிறைகோன்)

வீரை : (தனக்குள்) ஆககோ! இவள் என்னிடைம் எவ்வளைவு அவமைதிப்பகோய்ப் கபசுகிறைகோள். இவள் கபரில் என் 
மைனதில் எழுந்து ஷபகோங்கும் கககோபத்ரத எப்படி அடைக்குகவன்? அவளுக்கு ஒரு அடியகோவது, குத்தகோவது, 
உரதயகோவது ஷககோடுக்ககோவிட்டைகோல் என் கககோபம் ஷககோஞ்சமும் தணியகோது. இவள் உயிரரை வகோங்க கவண 
டும். அகடை நணபகோ! இவரளை உடைகன ஷககோன்று விட்டு மைறு கவரல பகோர்.

கதகோழ : (ககோரத மூடிக் ஷககோணடு) ஆககோ! நன்றைகோய்ச் ஷசகோன்னீர்கள் இந்த மைங்களைபரிக்கக ஷபருரமையகோய் 
விளைங்கி ஒப்பற்றை அழகு, நற்குண நல்ஷலகோழுக்கம் முதலியவற்ரறைக் ஷககோணடுள்ளைவளும் யகோஷதகோரு 
குற்றைமும் ஷசய்யகோதவளுமைகோன இந்த ஷயளைவன மைங்ரகரயயகோ ஷககோல்லுவது? இருந்திருந்து ஸ்திரீ 
ஹைத்தியகோ ஷசய்ய கவணடும்! இதனகோல் ஆயுட்ககோல முழுவதும் நகோன் அனுபவிக்க கவணடிய மைகனகோ 
கவதரனரயயும், இதனகோல் உணடைகோகும் பகோபமுமைகோகிய ஷபரிய சமுத்திரைத்ரதயும் எப்படிக் கடைப்கபன்?

வீரை : பயப்படைகோகத! உனக்கு நகோன் ஒரு ஷதப்பம் ஷசய்து ஷககோடுக்க ஏற்பகோடு ஷசய்கிகறைன். சக்கிரைம் 
ஆகட்டும்; தனிரமையகோக இந்த இடைத்தில் உன்ரன யகோர் பகோர்க்கப் கபகோகிறைகோர்கள்.

கதகோழ : பிரைம்மைனுரடைய சிருஷ்டிப் ஷபகோருள்கள் யகோவும், அவற்றிற்கு மைத்தியில் உள்ளை இரடைஷவளியும், 
இந்த வனத்தில் உள்ளை கதவரதகளும், சூரியனும், பஞ்சபூதங்களும், நமைது மைனமும், எங்கும் நிரறைந்த 
கடைவுளும் நகோம் ஷசய்யுங் ககோரியத்திற்குச் சகோட்சியல்லகவகோ? இரவகளுக்குத் ஷதரியகோமைல் நகோம் இந்தக் 
ககோரியத்ரத எப்படிச் ஷசய்ய முடியும்?

வீரை: அப்படியகோனகோல் இவள் கபரில் ஒரு துணிரயப் கபகோட்டு மைரறைத்து விடுகிகறைன். பிறைகு கவரலரய 
முடித்து விடு. இவரளை ஒருவரும் பகோர்க்க முடியகோது.

கதகோழ : இது ரபத்தியந்தகோன். 

வீரை : நீ ஒரு முட்டைகோள்! உனக்ஷககோன்றும் ஷதரியகோது. நீ கபகோ அப்பகோல். பத்மைநகோபரனச் ஷசய்யச் 
ஷசகோல்லுகிகறைன். அகடை பத்மைநகோபகோ எங்கக ஆகட்டும். உனக்குத் தங்கக் ககோப்ப இனகோம் தருகிகறைன்.

பத்மை : மைககோப் பிரைப! சந்கதகோஷம்; ஷககோடுங்கள் ரகயில் அணிந்து ஷககோள்ளுகிகறைன். -
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வீரை : தவிரை, உனக்கு இன்று என்னுடைன் முதல் தரைமைகோக கபகோஜேனம் அளிக்கிகறைன்.

பத்மை : வஞ்சரன இல்லகோமைல் வயிறு நிரறைய கபகோஜேனம் ஷசய்கிகறைன். அரதப் பற்றிக் கவரலப்படை 
கவணடைகோம்.

வீரை : உன்ரன கவரலக்ககோரைர்களுக்கு எல்லகோம் எஜேமைகோனன் ஆக்குகவன்.

பத்மை : அப்படியகோனகோல் தங்கள் தயவினகோல் நகோன் ஷபரிய மைனிஷ்யனகோகிகறைன்.

வீரை : நகோன் ஷசகோல்வரதச் ஷசய்ய கவணடும். 

பத்மை : தரடை என்ன! ஷசகோல்லுங்கள் அவசியம் ஷசய்கிகறைன். 

வீரை : இந்த வஸந்தகஸரனரய உடைகன ஷககோன்று விடு. 

பத்மை : மைககோப் பிரைப! இதுதகோனகோ ஒரு பிரைமைகோதம். இரதத் தவிரை நீங்கள் எந்தக் ககோரியம் ஷசய்யச் ஷசகோன்ன 
கபகோதிலும் நகோன் ஷசய்யகோமைல் இருப்கபகனகோ? அப்படி இருந்தகோல் என்ரனக் ககோட்டிலும் நன்றி 
ஷகட்டைவன் யகோர்?

வீரை : அகடை கபகோக்கிரிப் பயகல! நகோன் உன்னுரடைய எஜேமைகோனனல்லவகோ?

பத்மை : ஸ்வகோமி உணரமைதகோன். தகோங்கள் என் சரீரைத்திற்கு எஜேமைகோகன. ஆனகோல் என்னுரடைய பகோவ 
பணணியத்திற்கு நகோன் தகோகன எஜேமைகோன். இரதச் ஷசய்ய என் மைனமும் ரகயும் துணிய வில்ரல. மைன்னிக்க
கவணடும்.

வீரை : என்னுரடைய கவரலக்ககோரைனகோகிய நீ கவறு எவனுக்கு இப்படிப் பயப்படுகிறைகோய்?

பத்மை : வருங்ககோலத்திற்கு. 

வீரை : வருங்ககோலஷமைன்பவன் யகோரைடைகோ அவன்? பத்மை அவன் நம்முரடைய நன்ரமை தீரமைகளுக்குத் தகுந்த 
விதம் நமைக்குப் பதில் ஷசய்பவன்.

வீரை : நன்ரமை ஷசய்தகோல் என்ன பதில் கிரடைக்கும்? 

பத்மை : தங்களுரடையரதப் கபகோன்றை ஷசல்வமும் சிறைப்பம் கிரடைக்கும்.

வீரை : தீரமைக்கு?

பத்மை : என்ரனப் கபகோல அடிரமைத் ஷதகோழில் ஷசய்வகத அதற்குப் பலன். ஆரகயகோல் கமைலும் தீரமை 
ஷசய்ய மைகோட்கடைன். 

வீரை: உயர்ந்த ஸ்தகோனத்தில் இருப்பவரரை அது அடிரமையகோக்கும். நீதகோன் அடிரமையகோய் இருக்கிறைகோகய. 
உன்ரன அது என்ன ஷசய்யப் கபகோகிறைது? பயப்படைகோகத. நகோன் ஷசகோல்வரதச் ஷசய். 

பத்மை : நல்ல ஸ்திதியில் இருப்பவர்கள் அடிரமையகோனகோல் அடிரமை இன்னும் எந்த விதமைகோனதகோழ்ந்த 
நிரலரமைக்குப் கபகோக கவணடுகமைகோ! அரத நகோம் ஊகித்துக் ஷககோள்ளை கவணடைகோமைகோ?

வீரை : (அடிக்கிறைகோன்) கபகோக்கிரி மைறுத்து மைறுத்துப் கபசுகிறைகோயகோ? உனக்கு அவ்வளைவு துணிபகோ
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பத்மை : என்ரன அடித்தகோலும் சரி! ஷககோன்றைகோலும் சரி! ஷசய்யத் தககோத ககோரியத்ரத நகோன் ஒருக்ககோலும் ஷசய்ய
மைகோட்கடைன்.

வஸ (கதகோமுரனப் பகோர்த்து) ஐயகோ! இந்த ஆபத்தில் நீர் தகோன் என்ரனக் ககோப்பகோற்றை கவணடும். 
(வணங்குகிறைகோள்)

கதகோழ : மைககோப் பிரைப கககோபிக்க கவணடைகோம். பத்மைநகோபன் ஷசகோல்வது சரியகோன விஷயம். எவ்வளைகவகோ 
பணணியம் ஷசய்து ஷபற்றை இந்த கமைன்ரமைரய ஏன் இழக்கப் பகோர்க்கிறீர்கள்?

வீரை : (தனக்குள்) இந்த இரைணடு கழுரதகளும் இரதச் ஷசய்ய அஞ்சிப் பின் வகோங்குகிறைகோர்கள். 
இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனனகோகிய என்ரன எதிர்ககோலம் என்ன ஷசய்யப் கபகோகிறைது. (கககோபத்கதகோடு) 
அடை பத்மைநகோபகோ! என் முன்பகோக நிற்ககோகத கபகோ அப்பகோல்! (உரதக்கிறைகோன்)

பத்மை : இகதகோ கபகோய் விகடைன். (அப்பகோல் கபகோகிறைகோன்) 

வீரை : (தன் அங்க வஸ்திரைத்ரத இறுகக் கட்டிக் ஷககோணடு) அடி வஸந்தகஸரன! வகோ இப்படி; விடு உன் 
பிரைகோணரன: (அவரளைப் பிடிக்கப் கபகோகிறைகோன். கதகோழன் அவரனத் தடுக்கும் ஷபகோருட்டு பிடிக்கிறைகோன்; 
அவன் கீகழ விழுகிறைகோன்).

வீரை : (எழுந்து) அகடை! துஷ்டைகோ! உன் எஜேமைகோரனக் ஷககோல்லவகோ நிரனக்கிறைகோய்? இவ்வளைவு ககோலம் 
என்னுரடைய அன்னத்ரதத் தின்று வளைர்ந்த நீ எனக்கு விகரைகோதமைகோக நடைக்கிறைகோய் அல்லவகோ?

(தனக்குள்)இவன் இருந்தகோல் ககோரியம் முடியகோது. இவரனயும் அனுப்பி விடுகிகறைன். - அகடை 
ரபத்தியக்ககோரைகோ நகோன் ஷசகோன்னது இன்னஷதன்பரத நீ சரியகோக உணரைவில்ரலகய! இதுதகோனகோ 
உன்னுரடைய பத்திசகோலித்தனம் இவ்வளைவு உயர்ந்த குலத்தில் பிறைந்த நகோன் ககவலம் இந்த இழிவகோன 
ககோரியத்ரதச் ஷசய்ய உணரமையில் விரும்பகவகனகோ என்பரத அறிந்து ஷககோள்ளைக் கூடைவில்ரலகய! 
இவள் பயந்து ஷககோணடு என் இச்ரசக்கு இணங்கட்டும் என்று இப்படிச் ஷசகோன்கனன். இவ்வளைவுதகோனகோ 
உன் பத்தி கூர்ரமை?

கதகோழ : உயர் குலத்திற்குத் தகுந்த குணஷவகோழுக்கம் இல்லகோ விட்டைகோல், கமைலகோன பிறைப்ரபப் பற்றி 
பகழ்ந்து ஆத்மை ஸ்துதி ஷசய்து ஷககோள்வதில் பயஷனன்ன?

வீரை : உணரமை என்னஷவன்றைகோல் நீ இங்கிருப்பதனகோல் இவள் ஷவட்கப்படுகிறைகோள். ஷககோஞ்ச கநரைத்திற்கு 
எங்கள் இருவரரையும் தனியகோக விட்டுப் கபகோ. அந்த முட்டைகோளும் எங்கககயகோ ஓடிப் கபகோய் விட்டைகோன். நீ 
கபகோய் அவரனயும் கதடி அரழத்து வகோ. அதற்குள் இவள் இணங்கி விடுவகோள்.

கதகோழ : (தனக்குள்) அப்படியும் இருக்கலகோம். நகோன் சற்று கநரைம் அப்பகோல் கபகோகிகறைன். ஐயகோ! உத்தரைவுபடி 
நகோன் கபகோகிகறைன்.

வஸ : (அவன் வழிரய மைரறைத்து) ஐயகோ! என்ரன இங்கு தனியகோக விட்டுப் கபகோக கவணடைகோம். உம்ரமைத் 
தவிரை இங்கு எனக்கு கவஷறைகோரு துரணயுமில்ரல. ககோப்பகோற்றை கவணடும்.

கதகோழ : நீ எதற்கும் பயப்படை கவணடைகோம். நகோன் இருக்கிகறைன். (வீரைகசனரனப் பகோர்த்து, ஐயகோ! 
வஸந்தகஸரனரய உம்மிடைம் ஒப்பவித்துப் கபகோகிகறைன். நகோன் திரும்பி வரும் கபகோது ஜேகோக்கிரைரதயகோக 
இவரளை என்னிடைம் ஒப்பவிக்க கவணடும்.)

வீரை : சரி. அப்படிகய ஆகட்டும். 
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கதகோழ : உணரமைதகோனகோ?

வீரை : சத்தியம்.

கதகோழ (தனக்குள்) இவன் ஒருகவரளை என்ரன ஏமைகோற்றினகோலும் ஏமைகோற்றி விடுவகோன்; நகோன் மைரறைவில் 
இருந்து இவன் ஷசய்வரதக் கவனிக்கிகறைன். (கபகோய் மைரறைந்து ஷககோள்கிறைகோன்)

வீரை : (தனக்குள்) கபகோய் விட்டைகோன்; இனி இவரளை ஒழித்து விடுகிகறைன். (நகோன்கு பக்கங்கரளையும் சுற்றிப் 
பகோர்க்கிறைகோன்.) ஓகககோ இவன் ஒளிந்து ஷககோணடிருக்கிறைகோனகோ? அப்படியகோ என்ரன ஏமைகோற்றைவகோ 
பகோர்க்கிறைகோய்? உன்ரன நகோன் ஏமைகோற்றுகிகறைன் பகோர்! (வீரைகசனன் பஷ்பங்கரளை எடுத்துத் தன் கபரில் 
அணிந்து ஷககோள்கிறைகோன்.) வஸந்தகஸரன! என் அருகில் வகோ கணமைணி! ஏன் என் கபரில் உனக்கு 
இவ்வளைவு கககோபம் வகோவகோ! கபகோதும்! என் கணணகோட்டி அல்லகவகோ! எங்கக ஒரு முத்தம் ஷககோடு.

கதகோழ : (தனக்குள்) சரி அவள் கபரில் ககோதரலத்தகோன் ககோட்டுகிறைகோன்; சந்கதகமில்ரல! நகோன் இனிகமைல் 
நிற்பது பிசகு; கபகோகிகறைன். (கபகோப் விடுகிறைகோன்)

வீரை : அடி வஸந்தகஸரன, உனக்கு எவ்வளைவு ஐசுவரியம் கதரவயகோன கபகோதிலும் சரி, மைரழப் கபகோல 
வருவிக்கிகறைன்; உன்ரனகய என் குலஷதய்வமைகோக மைதித்துக் ஷககோணடைகோடுகிகறைன். என் தரலப் 
பகோரகரய உன் ககோலடியில் ரவத்து வணங்குகிகறைன். எங்கக என் அருகில் வகோ! 

வஸ: விருத்தம் – கதகோடி

ஐயகன! வீணிஷலன்ரன யரலத்துநீர் வருத்து கின்றீர்!
ரதயலர் மைனரத நீவிர் சற்ஷறைனு மைறியீர் கபகோலும்.
ரவஷதரன யுரைப்பிஷயன்றை னன்பிரனப் ஷபறுத லகோகமைகோ? 
ரகதவ நிரனயகோ திந்த ஆரசரய விடுப்பீ ரின்கறை.

ஐயகோ! நீர் எவ்வளைவுதகோன் ஷதரிவித்த கபகோதிலும் எனக்கு உம்மீது சற்றும் விருப்பம் உணடைகோகவில்ரல. 
உம்முரடைய ஷசல்வம் யகோருக்கு கவணடும்? தகோமைரரைப் பஷ்பத்தின் இதழ்களில் கசறு படிந்து 
அழுக்கரடைந்து இருந்த கபகோதிலும், வணடுகள் அந்தப் பஷ்பத்ரத விட்டு அகலகோது அல்லகவகோ! அரதப் 
கபகோல ஏழ்ரமைத் தன்ரமைகயகோடு கூடியிருந்த கபகோதிலும் கயகோக்கியதகோ பட்சம் யகோரிடைத்தில் இருக்கிறைகதகோ 
அந்தப் பூமைகோரனகய என் மைனம் நகோடுகிறைது! அவருக்கு நகோன் ஒருக்ககோலும் வஞ்சம் ஷசய்ய நிரனக்க 
மைகோட்கடைன். என்ரன வீணில் வருத்துவதில் என்ன பயன்? 

வீரை :ஆககோ! அப்படியகோ ககவலம் நித்திய தரித்திரைனகோகிய மைகோதவரைகோயரன என்ரனக் ககோட்டிலும் அதிகமைகோய் 
விகசஷித்தகோ கபசுகிறைகோய்? உனக்கு இவ்வளைவு அகம்பகோவமைகோ? அவன் கபரில் உனக்கு அவ்வளைவு 
ஆரசயகோ?

வஸ : என் ஹிருதயத்திகலகய குடியிருக்கும் அவரரை நகோன் எப்படி மைறைப்கபன்?

வீரை: நீ ஷசகோல்வது நிஜேந்தகோனகோ சமீபத்தில் வகோ. உன்னுரடைய ஹிருதயத்தில் அவன் இருக்கிறைகோனகோ என்று 
பகோர்க்கிகறைன். அடி! வஸந்தகஸரன! பிச்ரச எடுக்கும் பிரைகோம்மைணனுரடைய பிரிய சகியல்லகவகோ நீ! 

வஸ : ஆககோ! கர்னகோமிருதமைகோன ஷமைகோழிகள்! என்னுரடைய ஷபருரமைகய ஷபருரமை! அவரரைப் பற்றி நீர் 
கபசப் கபச என் மைனதில் பிரைம்மைகோனந்தம் உணடைகோகிறைது. இன்னம் கபசலகோம்.

வீரை: அவனகோல் இந்த சமையத்தில் உன்ரன பகோதுககோக்க முடியவில்ரல. அப்கபடிரய நீ மிகவும் பகழ்ந்து 
கபசுகிறைகோகய!
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வஸ : அவர் இங்கிருந்தகோல் எனக்கு இந்த அவமைகோனம் கநரை அவர் பகோர்த்துக் ஷககோணடிருப்பகோரைகோ? எனக்கு 
மைகோத்திரைமைல்ல; இன்னும் யகோரைகோயிருந்த கபகோதிலும், அநகோரதகளுக்குத் தீங்கு சம்பவித்தகோல் தன் உயிரரைக் 
ஷககோடுத்தகோயினும் அவர்கரளைக் ககோப்பகோற்றுவகோகரை!

வீரை : ஆககோ! அவன் அவ்வளைவு பலசகோலியகோ! அவனல்ல அவன் பகோட்டைன் வந்த கபகோதிலும் உன்ரனத் 
தப்பவிக்க முடியகோது. பகோஞ்சகோலிரய இரைகோமைர் பிடித்தரதப் கபகோல இகதகோ உன்ரன நகோன் பிடித்துக் 
ஷககோல்லுகிகறைன் பகோர்.
(அவளுரடைய கழுத்ரதப் பிடித்துக் ஷககோள்ளுகிறைகோன்)

வஸ : ஐகயகோ! இங்கு ஒருவருமில்ரலயகோ? இங்கு அநகோரதயகோகத் தவிக்கிகறைகன! இந்தக் ஷககோரல 
பகோதகன் என்ரன ஹிம்சிக்கிறைகோகன! கஹை! பிரைகோண துரரைகய! நீர் எங்கிருக்கிறீகரைகோ ஷதரியவில்ரலகய! 
என்னுரடைய மைகனகோரைதம் இன்னம் நிரறைகவறைவில்ரலகய; இதற்குள் என்னுரடைய உயிர் கபகோய் விடும் 
கபகோல் இருக்கிறைகத ஒரு நகோளைகோயினும் உம்கமைகோடு கூடி வகோழவில்ரலகய! இப்ஷபகோழுது இறைந்தகோல் என் 
மைனம் கவகுகமைகோ கஹை! சுந்தரைகோங்ககோ! இங்கு வரை மைகோட்டீரைகோ! இந்தக் ஷககோரல பகோதகனுக்குத் தக்க சிட்ரச 
விதிக்க மைகோட்டீரைகோ! ஏ, பக்ஷிகளைகோ! ஏ, வணடினங்களைகோ! நீங்களைகோயினும் என் கபரில் இரைக்கம் ஷககோணடு 
உடைகன அவரிடைம் கபகோய்ச் ஷசகோல்லி அரழத்து வரை மைகோட்டீர்களைகோ? என் மைனரதக் ஷககோள்ரளை ஷககோணடை 
என் துரரைரய நகோன் எப்படி மைறைந்து இறைப்கபன்? கநற்று இரைஷவல்லகோம் தங்களுக்குப் பணிவிரடை ஷசய்த 
அந்தப் பகோக்கியம் திரும்பக் கிரடைக்குமைகோ என்று நிரனத்திருந்கதகன! ஹைகோ! ஷதய்வகமை நீதகோன் 
ஏரழரயக் ககோப்பகோற்றை கவணடும்.

வீரை.: இன்னம் அவரன நிரனக்கிறைகோயகோ? எங்கக இனிகமைல் நீ வகோரயத் திறைந்து கபசுவரதப் 
பகோர்க்கிகறைன். (அவளுரடைய கழுத்ரத இரைணடு ரககளைகோலும் இருகப் பிடித்து மூச்சுவிடை முடியகோமைல் 
அழுத்துகிறைகோன். வஸந்தகஸரன கபச முடியகோமைல் துடி துடித்துக் கீகழ விழுகிறைகோள்.)

வீரை: ஓகககோ இன்னம் துடிக்கிறைகோயகோ? ஒழிந்து கபகோ! கவசிக் கழுரத (ரககளைகோல் கமைலும் ஷதகோணரடைரய 
இறுகப் பிடித்து அழுத்துகிறைகோன். அவள் மூர்ச்சித்து கீகழ விழுகிறைகோள்.)

வீரை : ஒழிந்தகோள் கவசி; முடிந்தது ககோரியம்; என் கவரலயும் தீர்ந்தது! இந்தப் பகோப மூட்ரடை இந்த வஞ்சக 
மைணடைபம் கரடைசியில் அழிந்தது. என்ரனக் ரகயகோலகோகதவன் என்றைகோ நிரனத்தகோய்? இப்ஷபகோழுது 
எப்படி இருக்கிறைது? நகோன் இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனன் என்னுரடைய தயவிற்கு எத்தரனகயகோ ஸ்திரீகள் 
ககோத்திருக்கிறைகோர்கள்; நகோன் எவ்வளைவு நயந்து கவணடியும் என்ரன அவமைதித்தகோ கபசுகிறைகோய்! நீ எந்த 
விஷயத்தில் மைற்றை ஸ்திரீகரளைக் ககோட்டிலும் உயர்ந்தவள்? கந்தருவ ஸ்திரீகயகோ? அல்லது கதவ 
ரைம்ரபகயகோ? எனக்கு உபகயகோகப்படைகோத உன் கதகம், பூச்சி பழுக்களுக்கு உபகயகோகப்படைட்டும். 
எவ்வளைகவகோ ஷபரிய மைனுஷ்யனகோன எனக்கு ஒரு முத்தம் ஷககோடுக்க மைகோட்கடைஷனன்றைகோகய. இனி நகோய் 
நரிகஷளைல்லகோம் உன்ரனத் கதரவயகோன வரரையில் முத்தமிடைப் கபகோகின்றைன. இங்கு எவரும் இல்ரல. 
நகோன் உன்ரன அனுபவித்து ஆனந்தப்படை நீ சம்மைதிக்கவில்ரல அல்லகவகோ நீ அருரமையகோய் வளைர்த்த 
உன்னுரடைய மைகோமிசத்ரத நகோய் நரி கழுகுகள் சந்கதகோஷமைகோய்த் தின்பரதயகோயினும் மைரறைவில் இருந்து 
பகோர்த்து ஆனந்தம் அரடைகிகறைன். இந்தப் பிணத்ரத யகோரும் அறியகோமைல் இங்கக உதிர்ந்து கிடைக்கும் 
சரைகுகளைகோல் மைரறைத்து விடுகிகறைன்.

(மிகுதியிருந்த அவளுரடைய ஆபரைணங்கரளைக் கழற்றிக் ஷககோணடு அவரளைச் சருகுகளைகோல் மைரறைத்து 
விடுகிறைகோன்.)

(கதகோழனும் பத்மைநகோபனும் வருகிறைகோர்கள்)

கதகோழ : மைககோப் பிரைப! பத்மைநகோபரன இகதகோ அரழத்து வந்கதன். வஸந்தகஸரனரய ஒப்பவித்கதகன! 
அவள் எங்கக இருக்கிறைகோள்? ககோகணகோகமை!
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வீரை : அவள் அப்ஷபகோழுகத கபகோய் விட்டைகோகளை! 

கதகோழ : எங்கக கபகோனகோள்? 

வீரை : உனக்குப் பின்னகோல் வந்தகோகளை! 

கதகோழ : அந்தத் திக்கிகலகய அவள் வரைவில்ரலகய! 

வீரை : நீ எந்தத் திக்கில் இருந்தகோய்? கதகோழ நகோன் கிழக்குத் திக்கில் இருந்கதன்.

வீரை : அப்படியகோனகோல் சரிதகோன்; அவள் ஷதற்குத் திரசயில் அல்லகவகோ கபகோனகோள்.

கதகோழ : நகோன் ஷதன் பறைத்திலும் கபகோகனகன!

வீரை : அப்படியகோனகோல் அவள் வடைக்குப் பக்கமைகோய்ப் கபகோய் இருக்க கவணடும். 

பத்மை : நகோன் வடைக்குப் பக்கத்திகலகய இருந்கதகன! ஒருவரரையும் ககோணவில்ரலகய!

வீரை : மிகுதி இருப்பது கமைற்குத்தகோகன சரிதகோன் அப்படித்தகோன் கபகோனகோள். இப்ஷபகோழுது தகோன் நிரனவிற்கு
வருகிறைது! இந்தச் கசகோரலயில் சூரியனிருக்குமிடைம் ஷதரியகோரமையகோல் கிழக்கு கமைற்கு ஷதரிகிறைதில்ரல.

கதகோழ : என்ன இது? நீங்கள் ஷசகோல்வது எனக் ஷககோன்றும் விளைங்கவில்ரலகய! நன்றைகோய்த் ஷதரிவியுங்கள்.

வீரை : உன் தரல, என் ககோல், சகோட்சியகோகச் ஷசகோல்லுகிகறைன். நீ கவரலப்படை கவணடைகோம். உனக்குப் 
பயஷமைன்பகத கதரவ இல்ரல. நகோன் அவரளை அனுப்பி விட்கடைன்.

கதகோழ : எங்கக அனுப்பினர்கள்?

வீரை : அவள் இந்த உலகத்ரதகய விட்டுப் கபகோய் விட்டைகோள். 

கதகோழ: இஷதன்ன ஆச்சரியம்! 

வீரை: ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்ரல. இச்சருகின் கீழ் சயனித்துக் ஷககோணடிருக்கிறைகோள் பகோர். (பிரித்துக் 
ககோட்டுகிறைகோன்)

கதகோழ : ஆககோ! என்ன அக்கிரைமைம் (மூர்ச்சித்து விழுகிறைகோன்)

வீரை : இஷதன்ன! இவனும் இறைந்து விட்டைகோனகோ என்ன? அவளிடைத்தில் இவனுக்ஷகன்ன இவ்வளைவு 
பிரியம்? இவர்கள் இருவருக்கும் ஒரு கவரளை ஸ்கநகம் இருக்குகமைகோ? ஆம், ஆம்! அப்படித்தகோன் இருக்க 
கவணடும்.

பத்மை : (கதகோழரனப் பகோர்த்து) ஐயகோ! எழுந்திரும்! இத்தரனக்கும் நகோகன ககோரைணம்! இவரளை நகோன் 
அல்லகவகோ இங்கு அரழத்து வந்கதன். இந்தப் பழி எனக்கு அல்லகவகோ வந்து கசரும்.

கதகோழ :(மிகவும் விசனத்து) ஐகயகோ வஸந்தகஸனகோ! அன்பகோகிய ஆறு வறைணடு கபகோய் விட்டைகதகோ? 
அழககோனது, இந்தத் கதசத்ரத விட்டுத் தனது இருப்பிடைத்திற்குப் பறைந்து கபகோய் விட்டைகதகோ? ஆககோ! என்ன 
சகோந்த குணம் என்ன குதூகலமைகோன ஷமைகோழி குழந்ரதரயப் கபகோல் விரளையகோடுவகோகய! இன்பங்ககளை 
நிரறைந்த ஷபட்டிரயத் திருடைன் உரடைத்து விட்டைகோகன! இந்தப் பழி வீண கபகோகுகமைகோ? ஸ்திரீ ஹைத்தி 
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கதகோஷம் விலகுகமைகோ? அழககோன ஷயளைவன ஸ்திரீரய யகோஷதகோரு குற்றைமும் இன்றி ஷககோல்வது என்றைகோல், 
ஷதய்வம் இந்த ஊரில் இருக்குகமைகோ? தரலயில் இடி விழகோகதகோ? (தனக்குள் இந்தக் ஷககோரல பகோதகன் 
இந்தக் குற்றைத்ரத என் கபரில் சுமைத்தினகோலும் சுமைத்துவகோன். இங்கிருப்பது பிசகு, நகோன் கபகோய் 
விடுகிகறைன். (விரைகசனன் அவரனப் பிடித்துக் ஷககோள்ளுகிறைகோன்) என்ரன ஏன் தடுக்கிறீர்! உம்முடைன் நகோன்
கதகோழனகோக இருந்தது கபகோதும்; நகோன் கபகோகிகறைன். இனி உமைக்குத் தகுந்த கவஷறைகோருவரன ரவத்துக் 
ஷககோள்ளும். நகோன் கபகோகிகறைன்.

வீரை : அப்படியகோ! நீ மிகவும் சகோமைர்த்தியசகோலியகோய் இருக்கிறைகோகய! இந்த ஸ்திரீ ரைத்னத்ரத இங்கு 
ஷககோன்றைதுமைன்றி நகோன் ககட்டைகோல் என்ரனத் தூஷிக்கிறைகோயகோ? 

கதகோழ : அழகு! அழகு! கயகோக்கியமைகோன ககோரியம்! இவ்வளைவு கமைலகோன குணம் யகோருக்கு வரும்?

வீரை: வகோவகோ! கககோபிக்ககோகத கககோபம் ஷபகோல்லகோதது அல்லவகோ? அதில் இவ்விதமைகோன ககோரியம் ஷசய்வது 
மைனிஷ்ய ஸ்வபகோவந் தகோகன உனக்குத் கதரவயகோன ஷபகோருள் தருகிகறைன். வகோ கபகோக லகோம்.

கதகோழ : ஐயகோ! கபகோதும்! உம்முரடைய ஷவகுமைதியும் கவணடைகோம்; உம்முரடைய நட்பம் கவணடைகோம்! 
இனிகமைல் நகோம் இருவரும் விகரைகோதிகளைகோக இருப்கபகோம். அவமைகோனத்ரத உணடைகோக்கும் நட்ப எனக்குத் 
கதரவயில்ரல. நகோம் இருவரும் இனி ஒருக்ககோலும் கசருவது இல்ரல. இத்துடைன் நமைது ஸ்கநகம் 
ஒழிந்தது.

வீரை : பிரிய நணபகோ! என்ன இப்படிக் கககோபித்துக் ஷககோள்கிறைகோய்! கநரைமைகோகிறைது; ஸ்நகோனத்திற்குப் 
கபகோகவகோம் வகோ!

கதகோழ : நீர் குற்றைமைற்றைவரைகோய் இருந்த கபகோது உமைக்கு நகோன் எவ்வளைகவகோ பணிந்து நடைந்கதன். 
குற்றைவகோளிரய இனி நகோன் ஒருக்ககோலும் பணிய மைகோட்கடைன். அதிலும் ஸ்திரீரயக் ஷககோன்றைவகனகோடைகோ 
நட்பக் ஷககோள்ளை கவணடும். ஆககோ வஸந்தகஸனகோ உன்னுரடைய நற்குணத்திற்கு நீ அடுத்த 
ஷஜேன்மைத்திலகோவது சுகம் ஷபறுவகோய். உன்ரனக் ஷககோரல ஷசய்ததற்கு ஈசுவரைன் எப்படியும் பழி வகோங்கி 
விடுவகோன். (கபகோகிறைகோன்)

வீரை : ஷககோரல ஷசய்து விட்டு எங்கக ஓடைப் பகோர்க்கிறைகோய்? இரைகோஜேகோவினிடைம் கபகோக கவணடும். வகோ 
என்னுடைன்; அங்கு வந்து உன்னுரடைய நியகோயத்ரதச் ஷசகோல்லித் தப்பித்துக் ஷககோள். (பிடிக்கிறைகோன்)

கதகோழ : முட்டைகோகளை! கபகோ அப்பகோல். (கககோபத்கதகோடு தன் கத்திரய உருவுகிறைகோன்.)

வீரை : (அஞ்சிப் பின் வகோங்கி) சரி, சரி உனக்கு அச்சமைகோய் இருந்தகோல் நீ கபகோய் விடு. இங்கக நிற்ககோகத.

கதகோழ : (தனக்குள் நகோன் இந்த நகரைத்தில் இருந்தகோல், இந்தப் படுபகோவி என் கபரில் இந்தக் குற்றைத்ரதச் 
சுமைர்த்தி என்ரனப் பல துன்பங்களுக்கு ஆளைகோக்குவகோன். நகோன் இந்த ஊரரை விட்டுப் கபகோய் பிரைதகோபனுடைன்
கசர்ந்து ஷககோள்ளுகிகறைன். (கபகோய் விடுகிறைகோன்)

வீரை : அகடை பத்மைநகோபகோ என்ன நீ கூடைவகோ பயப்படுகிறைகோய்?

பத்மை : ஸ்வகோமி! இது மிகவும் ஷககோடிய விஷயம் அல்லவகோ?

வீரை : நீயும் என்ரனத்தூஷிக்க ஆரைம்பித்தகோயகோ? இகதகோ இந்த ஆபரைணங்கரளை ஷவகுமைதியகோக எடுத்துக் 
ஷககோள். நகோன் நன்றைகோய் அலங்ககோரைம் ஷசய்து ஷககோணடிருக்ரகயில் நீயும் எனக்குத் தகுந்த படி இருக்க 
கவணடைகோமைகோ? கநரைமைகோகிறைது, நீ வணடிரய ஓட்டிக் ஷககோணடு அரைணமைரனக்குப் கபகோ; நகோன் பின்னகோல் 
வருகிகறைன்.
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பத்மை : அப்படிகய ஷசய்கிகறைன். (கபகோய் விடுகிறைகோன்)

வீரை : (தனக்குள்) இந்த இரைணடு கழுரதகரளையும் அரைணமைரனக்குப் கபகோனவுடைன் ஒருவரும் அறியகோமைல் 
சிரறைச்சகோரலயில் அரடைத்து விடுகிகறைன்; பிறைகு இந்த இரைகசியம் எப்படி ஷவளியில் வரைப் கபகோகிறைது. 
இவள் உயிர் கபகோய் விட்டைதகோ அல்லது இன்னம் நன்றைகோய்க் ஷககோல்ல கவணடுகமைகோ பகோர்க்கிகறைன். சரி 
ஒழிந்துப் கபகோய் விட்டைகோள்! சருகுகரளை நன்றைகோய்ப் கபகோட்டு மூடுகிகறைன். நகோன் உடைகன 
நியகோயகோதிபதியினிடைம் கபகோய் வஸந்தகஸரனயின் ஆபரைணங்கரளை அபகரிக்கும் ஷபகோருட்டு 
மைகோதவரைகோயன் இவரளைக் ஷககோன்று விட்டைதகோகப் பிரைகோது ஷககோடுக்கிகறைன்! நல்ல கயகோசரன நல்ல தந்திரைம் 
மைகோதவரைகோயனும் ஒழிந்து விடுவகோன் சரி கபகோகிகறைன். (கபகோப் விடுகிறைகோன்)

(ஈரை வஸ்திரைத்துடைன் சந்தியகோசி வருகிறைகோன்.)

(தனக்குள்) சனியன் ஒழிந்தகோன்! இவ்விதமைகோன துஷ்டைர்கரளை அந்தக் கடைவுள் ஏன் பரடைக்கிறைகோகனகோ 
ஷதரியவில்ரல! சந்நியகோசி என்றைகோல் இவனுக்கு எவ்வளைவு கககோபம் உணடைகோகிறைது! இவன் கபகோகட்டும் 
என்று இதுவரரையில் ஒரு மைரறைவில் இருந்து, இப்ஷபகோழுகத என்னுரடைய ககோஷகோய வஸ்திரைத்ரதக். 
கசக்கிகனன். இவன் இனித் திரும்பி வரை மைகோட்டைகோன். வஸ்திரைத்ரத இந்த மைரைக்கிரளையில் கட்டி 
உலர்த்துகிகறைன். கச! குரைங்குகள் இருக்கின்றைன; கிழித்தகோலும் கிழித்து விடும். கீகழ தரரையில் ககோய 
ரவத்தகோல் மைண ஒட்டிக் ஷககோள்ளும். என்ன ஷசய்கிறைது? அகதகோ இரலச் சருகுகள் முட்டைகோகக் 
குவிந்திருக்கின்றைன. அதன் கபரில் ககோய ரவக்கிகறைன். (வஸந்தகஸரன கிடைந்த இடைத்தின் கபரில் 
துணிரய விரித்து விட்டு அருகில் உட்ககோருகிறைகோன்.

ஆககோ! இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்கிறைது)

திருவருட்பகோ - கதகோடி 

விளைக்கறியகோ இருட்டைரறையில் கவிழ்ந்து கிடைந்தழுது
      விம்முகின்றை குழவியினு மிகப்ஷபரிதுஞ் சிறிகயன் 
அளைக்கறியகோத் துயர்க்கடைலில் அழுந்தி ஷநடுங்ககோல
      மைரலந்தரலந்து ஷமைலிந்து துரும் பதனின் மிகத்துரும்கபன்.
கிளைக்கறியகோக் ஷககோடுரமைஷயலகோம் கிரளைத்த பழுமைரைத்கதன்
      ஷககோடுமைதிகயன் கடுரமையிகனன் கிறிகபசும் ஷவறிகயன் 
களைக்கரியகோப் பவியிரடை நகோகனன் பிறைந்கத னந்கதகோ! 
      கருரண நடைத்தரைகச! நின் கருத்ரத யறிகயகன.

ஆழ்ந்து நிரனத்துப் பகோர்த்தகோல் இவ்வுலகில் துன்பத்ரதயும் துயரைத்ரதயும் தவிரை கவறு ஒன்றும் 
இல்ரல. இங்கு நகோம் இருப்பதும் அநித்தியம். இந்த அற்ப வகோழ்வும் கமைகோசம் நகோசம் கம்பளி கவஷமைகோக 
இருக்கிறைது. கச! இது கயகோக்கியர்கள் இருப்பதற்கக தககோத உலகம். ஷககோஞ்சங் ஷககோஞ்சமைகோய் ஆககோரைத்ரதக் 
குரறைத்து கதகத்ரத ஒடுக்கிக் கரடைசியில் என் பிரைகோணரன விட்டு விடுவகத நல்ல முடிவு. 
ஈசுவரைனுரடைய திருவடிரயகய சதகோ ககோலமும் நிரனத்த வணணமிருப்பகத நமைக்குப் ஷபருத்த தனம்; 
அதுகவ பகோக்கியம். அதுகவ கபரைகோனந்தம்; அதுகவ யகோவும். இந்த உலகில் யகோஷதகோரு பற்றுமில்ரல. 
யகோரரை விட்டுப் கபகோவதில் என்ன விசனம்? ஒருவரும் இல்ரல. ஆனகோல் எனக்குக் கரடைசியகோக உதவி 
ஷசய்த அந்த வஸந்தகஸரனரய மைகோத்திரைம் நகோன் ஒரு நகோளும் மைறைந்ததில்ரல. அவளுக்கு ஏதகோவது ஒரு 
பதில் உதவி ஷசய்து விட்டைகோல் கபகோதும்; என்னுரடைய கரடைசி விருப்பம் நிரறைகவறிப் கபகோம். அவளுக்கு
எவ்விதமைகோன உதவி ஷசய்யப் கபகோகிகறைன் (திடுக்கிட்டு) இஷதன்ன ஆச்சரியம்! இந்தத் துணியின் கீழ் பஸ் 
என்று ஷபரு மூச்சு விடும் சத்தத்ரதப் கபகோலக் ககட்டைகத! ஒருகவரளை ஸர்ப்பம் கடித்து நகோன் இறைந்தகோல் 
நல்லதுதகோன். (ஒரு ரகரய ஷவளியில் நீட்டுகிறைகோன்) ஓகககோ ஸர்ப்பத்ரதப் கபகோலத் தகோன் இருக்கிறைது. 
ஸர்ப்பமைல்ல! தந்தத்தினகோல் ஷசய்யப்பட்டைரகரயப் கபகோல் இருக்கிறைகத! (வஸ்திரைத்ரத எடுத்து விட்டு) 
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இஷதன்ன ஆச்சரியம்! ஒரு ஸ்திரீயின் அழகிய கரைமைல்லகவகோ ஷதரிகிறைது! இது விகநகோதமைகோக இருக்கிறைகத! 
(சருகுகரளை விலக்குகிறைகோன்) ஆககோ! என்ன ககோந்தி! ஒரு ஷபணமைணி அல்லகவகோ படுத்துக் 
ஷககோணடிருக்கிறைகோள்! என்ன வஞ்சககமைகோ ஷதரியவில்ரலகய! எந்தப் பகோதகன் இப்படிச் ஷசய்தகோகனகோ 
ஷதரியவில்ரலகய. உயிர் இருக்கிறைது. (நன்றைகோய்ப் பகோர்த்து) ஆககோ! எனக்கு உதவி ஷசய்த உத்தமியகோன 
வஸந்தகஸரனரயப் கபகோல் இருக்கிறைது. என் மைனதின் ஷபகோய்த் கதகோற்றைகமைகோ! ச இல்ரல! இல்ரல! 
அந்த மைகோதுசிகரைகோன் மைணிகய இவள்! இங்கு வந்த ககோரைணம் என்ன? அகதகோ திரும்பகிறைகோள்? கணரணத் 
திறைக்கிறைகோள்!

(தணணீர் கவணடும் என்று ரசரக ஷசய்கிறைகோள்)
சந் : (தனக்குள்) சமீபத்தில் நீகரைகோரடை இருக்கிறைது. ஜேலத்ரத எப்படி எடுத்துக் ஷககோணடு வருகிறைது? 
திருகவகோடு கூடை என்னிடைத்தில் கிரடையகோது; இகதகோ மைகோமைரைம் இருக்கிறைது. அதன் இரலகரளைத் 
ஷதகோன்ரனயகோகத் ரதத்து அதில் எடுத்து வருகிகறைன்.

(கபகோய் ஜேலம் ஷககோணர்ந்து அருந்துவித்து ஈரைத் துணியகோல் முகத்ரதத் துரடைத்து அதனகோல் விசிறுகிறைகோன்.)

வஸ : (எழுந்து) ஸ்வகோமி நமைஸ்ககோரைம்! இந்த உதவி ஷசய்த தங்கரளை ஈசுவரைன் அவசியம் ககோப்பகோற்றுவகோர்.

சந் : அம்மைகோ! நகோன் யகோர் என்று உங்கள் நிரனவிற்கு வரைவில்ரலயகோ?

வஸ் : (கயகோசரன ஷசய்து ) அரடையகோளைம் ஷதரியவில்ரலகய! ஷசகோல்லுங்கள்.

சந் : முன்ஷனகோரு நகோள் இரைணடு சூதகோடிகளுக்குப் பத்து ரபகோய் ஷககோடுத்து என்ரன மீட்டைது நிரனவிற்கு 
வருகிறைதகோ?

வஸ : ஆம், ஆம்! ஞைகோபகம் இருக்கிறைது! அதற்குப் பின் ககோஷகோயம் வகோங்கிக் ஷககோணடைகோற் கபகோல் 
இருக்கிறைது!

சந்: ஆம். நீங்கள் இவ்விதம் இங்கிருக்க கவணடிய ககோரைணம் என்ன? எந்தப் பகோதகன் இப்படிச் ஷசய்தகோன்?
விவரைத்ரதத் ஷதரிவிக்கலகோகமைகோ? .

வஸ : எனக்கு இப்ஷபகோழுது மிகவும் கரளைப்பகோய் இருக்கிறைது. எல்லகோவற்ரறையும் என் வீட்டிற்குப் 
கபகோய்ப் பிறைகு ஷதரிவிக்கிகறைன். தயவு ஷசய்து என்ரன என் வீட்டிற்கு ஷககோணடு கபகோய்ச் கசர்த்தகோல் 
உமைக்குப் ஷபருத்த பணணியம் உணடைகோகும்.

சந் : அப்படிகய ஷசய்யலகோம். ஷமைதுவகோக நடைந்து வகோருங்கள். அருகில் உள்ளை நீகரைகோரடைக்கு முதலில் கபகோய்
ஜேலம் அருந்தி மைரைத்தடியில் சிறிது உட்ககோர்ந்து சிரைமைப் பரிககோரைம் ஷசய்து ஷககோள்ளுங்கள். ஷமைதுவகோக நடைந்து 
இப்படி வகோருங்கள்.
-------------------- 
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அங்கம் 3, ககோட்சி 1

இடைம் : நியகோய ஸ்தலம். 

(நியகோபதி வக்கீல், விசகோரைரண கர்த்தகோ முதலிகயகோர் உட்ககோர்ந்து இருக்கிறைகோர்கள். 
ஷவளியில் கசவகர்கள் கட்டிய தடிகளுடைன் நிற்கிறைகோர்கள்)

விசகோ : அகடை கசவககோ! பிரைகோது மைனுக்கள் ஷககோடுக்க வந்திருப்பவர்கரளைக் கூப்பிடு.

கசவ : பிரைகோது, மைனுக்கள் ஷககோடுக்கிறைவர்கள் ஷககோடுக்கலகோம். (மூன்று தரைம் உரைக்கக் கூவுகிறைகோன்)

(விரைகசனன் வருகிறைகோன்)

வீரை: அகடை! கசவகப் பயகல! நகோன் ஒரு பிரைகோது ஷககோடுக்க கவணடும். எங்கக நியகோயகோதிபதி?
கசவ : ஸ்வகோமி! இங்கககய இருங்கள். நகோன் கபகோய் நியகோயகோதிபதியிடைம் ஷதரிவிக்கிகறைன்.

வீரை : ஆககோ! அப்படியகோ! கசவகப் பதகரை! நகோன் இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனன் அல்லவகோ! நகோன் இவ்விடைத்திலகோ 
நிற்க கவணடும்?

கசவ : ஸ்வகோமி கககோபித்துக் ஷககோள்ளை கவணடைகோம்.
(கசவகன் நியகோயகோதிபதியிடைம் கபகோகிறைகோன்.)

நியகோ : இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனரைகோ? தூமைககது என்னும் வகோல் நட்சத்திரைம் கதகோன்றுவது ஏதகோவது ஒரு 
கதசத்தின் நகோசத்ரதக் ககோட்டும் என்பகோர்கள். இந்தப் பிரைப வந்தது யகோருரடைய ககட்டிற்கு அறிகுறிகயகோ 
ஷதரியவில்ரல. இருக்கட்டும். இன்ரறைய தினம் கவறு அவசரைமைகோன சில விசகோரைரணகள் இருப்பதகோகவும்,
நகோரளைக்கு வரும் படியும் ஷதரிவித்து அனுப்ப.

கசவ : (ஷவளியில் வந்து) மைககோப் பிரைப இன்ரறைய தினம் கவறு அவசரைமைகோன சில விசகோரைரணகள் 
இருப்பதகோல் நகோரளைய தினம் வரும்படி உத்தரைவகோனது. நகோரளைக்கு வகோருங்கள்.

வீரை : என்னுரடைய விசகோரைரணரய விடை மைற்றைது அவசரைகமைகோ? இந்த நியகோயகோதிபதி முழு முட்டைகோள். என் 
சகககோதரியின் பருஷனகோகிய இரைகோஜேனிடைம் கபகோய்த் ஷதரிவித்து இந்தக் கழுரதரய வகோலறுத்து ஓட்டி 
விடுகிகறைன். (கபகோகிறைகோன்)

கசவ : ஸ்வகோமி ஒரு க்ஷணம் ஷபகோறுங்கள்; நகோன் கபகோய் நியகோயகோதிபதியிடைம் மைறுபடியும் ஷதரிவித்துப் 
பகோர்க்கிகறைன் (உள்களை கபகோய்) நியகோயகோதிபதிககளை! அவர் மிகவும் கககோபித்துக் ஷககோள்ளுகிறைகோர். 
இன்ரறைக்குத் தன் பிரைகோரத விசகோரிக்ககோதரதப் பற்றி இரைகோஜேகோவிடைத்தில் ஷதரிவித்து தங்கரளை கவரலயில் 
இருந்து நீக்கி கவறு நியகோயகோதிபதிரய நியமிக்கப் கபகோகிறைகோரைகோம்.

நியகோ : பகோம்ப அற்பமைகோன ஷஜேந்துவகோய் இருந்த கபகோதிலும் அதன் விஷம் எவரரையும் ஷககோல்லும் 
அல்லகவகோ! நல்லது; அவரரை வரைச் ஷசகோல் அவர் பிரைகோரத விசகோரிக்கலகோம்.

கசவ : (ஷவளியில் கபகோய்) மைககோப் பிரைப! வரைலகோம்; உங்கள் பிரைகோரத இன்று விசகோரிக்கப் கபகோகிறைகோர்கள்.

வீரை : ஓகககோ! முதலில் விசகோரிக்க முடியகோது: இப்ஷபகோழுது முடியும். நல்லது, இவன் என்னிடைத்தில் 
ஷககோஞ்சம் பயம் ரவத்துக் ஷககோணடிருக்கிறைகோன். நகோன் ஷசகோல்வரதச் ஷசய்கிறைகோனகோ இல்ரலயகோ 
பகோர்க்கலகோம்.
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நியகோ: ஐயகோ! அப்படி உட்ககோர்ந்து ஷககோள்ளும்.

வீரை: சந்கதகம் என்ன? இந்த ஸ்தலகமை என்னுரடையது. நகோன் உட்ககோருவதற்கு உம்முரடைய உத்தரைவு 
கவணடுகமைகோ? எங்கக உட்ககோரை விருப்பகமைகோ அங்கக நகோகன உட்ககோருகிகறைன். (விசகோரைரண கர்த்தகோவிடைம் 
கபகோய்) இங்ககதகோன் உட்ககோருகவன். இல்ரல, இல்ரல. இன்னம் உயரைத்தில் உட்ககோருகவன். 
(நியகோபகோதிபதிக்குப் பக்கத்தில் கபகோய் உட்ககோருகிறைகோன்.)

நியகோ : ஐயகோ! உம்முரடைய பிரைகோது என்ன? ஷசகோல்லிக் ஷககோள்ளும்.

வீரை : ஷசகோல்லும் சமையம் எனக்குத் ஷதரியும் அதிருக்கட்டும். நீர் முதலில் ஒன்ரறை ஞைகோபகத்தில் ரவத்துக் 
ஷககோள்ளை கவணடும். நகோன் யகோர் ஷதரியுமைகோ? சிறைந்த குடும்பத்தில் உதித்தவன். என் தந்ரத இரைகோஜேகோவின் 
மைகோமைனகோர். இரைகோஜேகோகவகோ என் தகப்பனகோருரடைய மைருமைகன். நகோன் இரைகோஜேகோவின் ரமைத்துனன். இரைகோஜேகோ 
என்னுரடைய சகககோதரியின் கணவன்.

நியகோ : இஷதல்லகோம் எனக்கு நன்றைகோய்த் ஷதரியும்; குடும்பப் ஷபருரமைரயப் பற்றி அதிகமைகோய்ச் ஷசகோல்ல 
கவணடைகோம். பிரைகோரதத் ஷதரிவியும்.

வீரை : இகதகோ ஷசகோல்லுகிகறைன். ஆனகோல் அதில் என் கபரில் யகோஷதகோரு குற்றைமும் இல்ரல. என் 
ரமைத்துனனகோகிய இரைகோஜேன், நகோன் விரளையகோடி, சந்கதகோஷமைகோய்ப் ஷபகோழுது கபகோக்க, எனக்குப் பூஞ்கசகோரல 
ஒன்ரறைக் ஷககோடுத்து இருக்கிறைகோர். நகோன் தினம் தினம் அங்கு கபகோயிருந்து விட்டு வருவது வழக்கம். 
இன்ரறைய தினம் அங்கு கபகோகனன். ஆககோ! எரதக் கணகடைன் ஷதரியுமைகோ? என் கணகரளைகய நம்பக்கூடை 
இல்ரல! ஒரு ஷயளைவன ஸ்திரீ யின் சவம் கிடைக்கக் கணகடைன்.

நியகோ : அது யகோருரடையது என்பது அரடையகோளைம் ஷதரிந்ததகோ?

வீரை: நன்றைகோய்த் ஷதரிந்தது. அவள் நம்முரடைய நரைகத்திற்கக அழககோய் இருந்தவள்; யகோவரைகோலும் 
பகழப்பட்டை வஸந்தகஸரன. அவளுரடைய ஆரடை ஆபரைணங்கரளைக் கணடு கபரைகோரச ஷககோணடை எந்தக் 
ஷககோரல பகோதககனகோ அவரளைத் தனிரமையகோன அந்த இடைத்திற்கு அரழத்து வந்திருக்க கவணடும். அங்கு 
அவளுரடைய ஷதகோணரடைரயப் பிடித்து ஷநரித்துக் ஷககோன்று விட்டைகோன். ஆனகோல் நகோனல்ல.

நியகோ : ஆககோ! பகோரைகோக்ககோரைர்கள் எவ்வளைவு அஜேகோக்கிரைரதயகோக இருந்து விட்டைகோர்கள். விசகோரைரண கர்த்தகோ 
இரத எழுதிக் ஷககோள்ளும், ”ஆனகோல் நகோனல்ல" என்பரதயும் எழுதிக் ஷககோள்ளும்.

விசகோ : சரி, எழுதிக் ஷககோணகடைன்.

வீரை (தனக்குள்) என்ன முட்டைகோள்தனம் யகோரன தன் தரலயில் மைணரண வகோரிப் கபகோட்டுக் ஷககோள்வரதப் 
கபகோலப் கபசி விட்கடைகன சரி, ஷசகோல்லியகோய் விட்டைது இனி என்ன ஷசய்கிறைது! ஐயகோ! நியகோயகோதிபதி அதிக
கமைதகோவியகோகிய தகோங்கள் இந்த அற்ப விஷயத்ரதப் பற்றி இவ்வளைவு பிரைமைகோதம் ஷசய்கிறீர்ககளை! ஆனகோல் 
நகோனல்ல இச்ஷசய்ரகரயப் பகோர்த்தவன் என்று ஷசகோல்ல உத்கதசித்கதன். 

நியகோ: அப்படியகோனகோல் அவளுரடைய ஆரடை ஆபரைணங்கரளை அபகரிக்கும் ஷபகோருட்டு யகோகரைகோ அவள் 
ஷதகோணரடைரயப் பிடித்து ஷநரித்துக் ஷககோன்று விட்டைதகோக உமைக்கு எப்படித் ஷதரிந்தது?

வீரை : அப்படித்தகோன் இருக்க கவணடும் என்று யூகித்கதன். ஏஷனன்றைகோல் அவளுரடைய கழுத்து வீங்கிப் 
கபகோய் இருந்தகதகோடு ஆபரைணங்களும் கபகோயிருந்தன.

நியகோ: இருக்கலகோம்.
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வீரை (தனக்குள்) உயிர் வந்தது?

நியகோ: சரி, வஸந்தகஸரனயின் தகோரய முதலில் விசகோரிக்க கவணடும். அகடை கசவககோ! அவரளை வரைவரழ.

கசவ : உத்தரைவு. (கபகோய் அரழத்துக் ஷககோணடு வருகிறைகோன்)
கசவ : அம்மைகோ! இப்படிகய வகோ! இதுதகோன் வழி.

தகோய்க்கிழவி : (தனக்குள்) என்னுரடைய குழந்ரத வஸந்தகஸரன தன் நணபர் வீட்டிற்கு கநற்றிரைவு 
கபகோனவள் இன்னம் வந்து கசரைவில்ரல. அரதப் பற்றி நகோன் கவரலப்பட்டுக் ஷககோணடிருக்ரகயில் 
இவன் நியகோயகோதிபதி அரழப்பதகோகச் ஷசகோல்லுகிறைகோன். என்ன ககோரைணகமைகோ, என்ன சம்பவித்தகதகோ 
ஷதரியவில்ரல. என் மைனம் பரதக்கிறைது. என்ன ஷசய்கவன்? கபகோனகோல் உணரமை ஷதரிகிறைது. 
( நியகோயகோதிபதிரய கநகோக்கி) ஸ்வகோமி! நமைஸ்ககோரைம்.

நியகோ : வகோ! அப்படி நில்லு.

வீரை : ஓகககோ தகோய்க் கிழவியகோ! வந்தகோயகோ சரி.

நியகோ : நீ வஸந்தகஸரனயின் தகோயகோ?

தகோய் :ஆம்.

நியகோ: உன் மைகள் இப்ஷபகோழுது எங்கிருக்கிறைகோள். 

தகோய்: ஒரு நணபர் வீட்டிற்குப் கபகோயிருக்கிறைகோள்.

நியகோ : அவருரடைய ஷபயர் என்ன?

தகோய் : ஸ்வகோமி இந்தக் ககள்விக்குப் பதில் ஷசகோல்ல ஷவட்கமைகோய் இருக்கிறைது! -

நியகோ: நியகோய ஸ்தலத்தில் ஷசகோல்லுவதினகோல் யகோஷதகோரு குற்றைமும் இல்ரல. இங்கக ஷவட்கப்பட்டைகோல் 
ககோரியம் எப்படி ஆகும்? ககட்பதற்குப் பதில் ஷசகோல்லித்தகோன் ஆககவணடும்.

தகோய் : நற்குணகமை அணியகோகப் ஷபற்றை மைகோதவரைகோயருரடைய மைகோளிரகக்குள் கபகோனகோள்.

வீரை : இவள் ஷசகோன்னரதக் ககட்டீர்களைகோ? இரத எழுதிக் ஷககோள்ளுங்கள். மைகோதவரைகோயன்தகோன் குற்றைவகோளி. 

நியகோ : அவளுரடைய நணபர் எப்படிக் குற்றைவகோளி ஆவகோர்? அவரரையும் வரைவரழத்து விசகோரிப்கபகோம். 
அகடை கசவககோ! மைகோதவரைகோயரரை அரழத்து வகோ!
(கபகோய் அரழத்து வருகிறைகோன்)

மைகோத : (தனக்குள் இந்த நியகோய ஸ்தலம் சமுத்திரைத்ரதப் கபகோல் இருக்கிறைகத! இரதப் பகோர்க்க என் மைனதில் 
ஒரு வித சஞ்சலம் உணடைகோகிறைது. வழியில் பலவிதமைகோன ஷகட்டை சகுனங்கள் கதகோன்றின. என்ன தீங்கு 
சம்பவிக்குகமைகோ ஷதரியவில்ரல. (நிரலப்படியில் தரல இடிபடுகிறைது) ஆககோ! கமைலும் அபசகுனம் 
உணடைகோகிறைது. நல்லது ஈசுவரைன் இருக்கிறைகோன். எல்லகோம் விதியின்படி நடைக்கிறைது.

நியகோ : (தனக்குள் அகதகோ மைகோதவரைகோயர் வந்து விட்டைகோர். அவருரடைய முகத்ரதப் பகோர்த்து அவர் 
இவ்விதமைகோன குற்றைம் ஷசய்யக் கூடியவர் என்று யகோர் ஷசகோல்லுவகோர்கள்? ஒரு மைனிதனுரடைய அகத்தின் 
அழரக அவனது முகம் கணணகோடி கபகோலக் ககோட்டுமைல்லவகோ!
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மைகோத : நியகோயகோதிபதிககளை! சித்தத்தின்படி இகதகோ வந்கதன். அடிகயரன அரழத்த ககோரைணத்ரதத் 
ஷதரிவிக்க கவணடும்.

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை வகோரும்; இந்த ஆசனத்தில் உட்ககோரும். 

வீரை : ஸ்திரீ ஹைத்தி ஷசய்தவகரை! வகோரும். 

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை! உமைக்கும்! இந்த ஸ்திரீயின் பத்திரிக்கும் நட்பணடைகோ?

மைகோத : எந்த ஸ்திரீ?
நியகோ ” இகதகோ நிற்பவள் வஸந்தகஸரனயின் தகோய். 

மைகோத : (எழுந்து வணக்கமைகோக) ஓகககோ அப்படியகோ! நகோன் இது வரரையில் பகோர்த்ததில்ரல. அம்மைகோ! 
ஸந்தகஸரன வீடு வந்து கசர்ந்தகோளைகோ?

தகோய் : அப்பகோ குழந்தகோய்! இன்னம் வரைவில்ரல. நீ நீடுழி வகோழ கவணடும். (தனக்குள்) இவர்தகோம் 
மைகோதவரைகோயரைகோ ஆககோ! என் பத்திரியின் பகோக்கியகமை பகோக்கியம். நல்ல சலரரைகய விரும்பினகோள். என்ன 
அழகு! என்ன கமைன்ரமைக் குணம் இவர் அவளுக்குக் கிரடைப்பகோரைகோனகோல் அவள் ஜேன்மைம் கரடைத்கதறி 
விடும்.

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை! இவளுரடைய ஷபணணகோகிய தகோஸி வஸந்தகஸரனக்கும் உமைக்கும் நட்பணடைகோ?
(மைகோதவரைகோயர் திடுக்கிட்டு ஷவட்கிக் கீகழ குனிகிறைகோர்) 

வீரை: என்ன பகோசகோங்கு ஷசய்கிறைகோன்! தகோன் ஷசய்த குற்றைத்ரத மைரறைக்க இது நல்ல தந்திரைம் 
சகோமைர்த்தியசகோலிதகோன்

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை! உம்மீது ஷபருத்த குற்றைம் சுமைத்தப் பட்டிருக்கிறைது. ஆரகயகோல் கயகோசரன 
ஷசய்யகோமைல் ஷசகோல்லும்.

மைகோத: அப்படியகோ! அவள் இப்ஷபகோழுதுதகோன் சமீப ககோலத்தில் சகோதகோரைணமைகோகப் பரிச்சியம். அதனகோல் குற்றைம்
என்ன? ஸ்திரீ பருஷர்களுக்கக பகோலியத்தில் விரளையகோட்டுக்கள் இருப்பது சகஜேந்தகோகன!

நியகோ: ஐயகோ! மைகோதவரைகோயகரை மைரறை ஷபகோருளைகோய்ப் கபசுவரத விட்டு ஷவளிப்பரடையகோகவும் 
உணரமையகோகவும் கபச கவணடும். நகோன் இங்கு சட்டைப்படி ககட்கிகறைன் என்பரத ஞைகோபகத்தில் ரவத்துக்
ஷககோள்ளும். .

மைகோத : என் கபரில் குற்றைம் சுமைத்துகிறைவர் யகோர் என்பரத முதலில் ஷதரிவிக்க கவணடுகிகறைன்.

வீரை : இகதகோ! நகோன்தகோன்.

மைகோத : நீங்களைகோ! அப்படியகோனகோல் விஷயம் ஷபரிதகோக இருக்க கவணடும்.

வீரை: ஆம், தரடை என்ன. இவ்வளைவு கீர்த்திப் ஷபற்றை வஸந்தகஸரனரயக் ஷககோன்று அவளுரடைய 
ஆபரைணங்கரளை அபகரித்துக் ஷககோணடைகோல் அது ஒருவருக்கும் ஷதரியகோது என்று நிரனத்தகோகயகோ! 

மைகோத : உமைக்ஷகன்ன பத்தி மைகோறைகோட்டைம் ஷககோஞ்சம் உணடைகோ?

நியகோ : சரி! கபகோதும்; வஸந்தகஸரன இப்ஷபகோழுது எங்கு இருக்கிறைகோள்?

103



மைகோத : தன் வீட்டிற்குப் கபகோயிருக்க கவணடும். 

வீரை: தன் வீட்டிற்ககோ கபகோயிருக்க கவணடும் ஆககோ! என்ன துணிப? நீ அவரளை என்னுரடைய கசகோரலக்கு 
இரைகசியமைகோய் அரழத்து வந்து கழுத்ரத இறுகப் பிடித்துக் ஷககோன்று அவளுரடைய நரககரளை 
அபகரித்துக் ஷககோள்ளைவில்ரலயகோ? தன் வீட்டிற்குப் கபகோயிருப்பகோள் என்று எப்படிச் ஷசகோல்லுகிறைகோய்.

மைகோத : (ககோதில் ரகரய ரவத்து மூடிக் ஷககோணடு) ஆககோககோ! ஈசுவரைகோ என்ன வகோர்த்ரதகரளைக் ககட்கும்படி 
ரவத்தகோய்; இந்த வகோர்த்ரத என் ககோதில் நகோரைகோசம் நுரழந்தரதப் கபகோல் அல்லகவகோ இருக்கிறைது. 
கபகோதுரமையகோ உம்முரடைய விரளையகோட்டு; நிறுத்தும். இனி எனக்குக் கககோபம் உணடைகோகும்.

தகோய் : ஆககோ! என் மைகள் இறைந்து கபகோய் விட்டைகோளைகோ? ஐகயகோ! இனி என்ன ஷசய்யப் கபகோகிகறைன். (ஒரு 
பக்கமைகோக நின்று அழுகிறைகோள்)

நியகோ: (தனக்குள் எவ்வளைகவகோ கீர்த்தி ஷபற்றை இவர் கபரில் ஒரு சிறிய மைகோரசக் கற்பிப்பரதக் ககோட்டிலும், 
ஹிமைய மைரலரயத் தூக்கி நிறுத்துவதும், சமுத்திரைத்திற்குக் கரரை கட்டுவதும், ககோற்ரறைக் ரகயகோல் 
பிடிப்பதும், எளிதில் முடியும். (உரைக்க) எவ்வளைகவகோ கீர்த்திரயப் ஷபற்றை இவர் இந்தக் குற்றைத்ரத ஒரு 
நகோளும் ஷசய்திருக்க மைகோட்டைகோர். 

வீரை : அவருரடைய கட்சிரய நீகரை எடுத்துக் ஷககோணடைகோற் கபகோல் இருக்கிறைகத?

நியகோ : நடுப் பகலில் சூரியரன எதிர்த்துப் பகோர்த்தகோல் நம்முரடைய கணஷணகோளி மைழுங்கி விடைகோகதகோ? 
ஷநருப்பில் ரகரய நீட்டினகோல் ரக அல்லகவகோ எரிந்து கபகோம் அவர் கபரில் அநியகோயமைகோக அவதூறு 
ஷசகோன்னகோல் ஷதய்வத்திற்கு சம்மைதம் ஆகுகமைகோ? தரலயில் இடியல்லகவகோ விழும் இவர் சகோதகோரைணமைகோன 
மைனிதரைகோ சமுத்திரைத்ரத ஒத்த தன் ஐசுவரியத்ரத எல்லகோம் பகரைகோபககோரைத்தின் ஷபகோருட்டுத் தருமைம் ஷசய்து 
ஷசலவிட்டைவரும், சிறைந்தவரிற் சிறைந்தவரும் தயகோளை குணத்ரதகய பூஷணமைகோக அணிந்தவருமைகோன இவர் 
ககவலம் அற்பப் ஷபகோருரளை உத்கதசித்து ஷககோடிய பகோதகர் ஷசய்யக் கூடிய இந்தப் பகோவத்ரத ஒரு நகோளும் 
ஷசய்திருக்க மைகோட்டைகோர். 

வீரை: ஓகககோ நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்ஷககோருவர் கவணடியவர்கள் கபகோல் இருக்கிறைது. உமைது கவரல 
பிரைகோரத விசகோரிக்க கவணடியகத ஒழிய கஜேகோசியம் ஷசகோல்வதல்ல. எனக்கு கநரைமைகோகிறைது; விசகோரைரண 
நடைக்கட்டும்.

தகோய் : (தனக்குள்) இஷதன்ன கமைகோசகமைகோ ஷதரியவில்ரலகய! என் அருரமைப் ஷபண உயிருடைன் 
இருக்கிறைகோகளைகோ இல்ரலகயகோ ஷதரியவில்ரலகய! இவரரை ஏன் இப்படி வருந்துகிறைகோர்கள்? 
(திபகோயகோதிபதிக்கு) நியகோயகோதிககளை இவர் இந்தக் குற்றைத்ரத ஒரு நகோளும் ஷசய்திருக்க மைகோட்டைகோர். இவர் ஒரு
எறும்ரபக்கூடை வரதப்பவர் அல்லகவ! தன் உயிர் கபகோவதகோய் இருந்தகோலும், பிறைருக்கு ஒரு தீங்கும் 
ஷசய்ய மைகோட்டைகோகரை! இவர் எவ்வளைவு ஏழ்ரமை நிரலயில் இருந்த கபகோதிலும், இவருரடைய கமைன்ரமை ஒரு 
நகோளும் கபகோககோது. என் மைகள் தன் ஆபரைணங்கரளை ஒரு நகோளிரைவு இவரிடைம் ரவத்து வந்தகோள். அரவகள் 
களைவு கபகோய் விட்டைன; இவர் அவற்ரறைவிடை எவ்வளைகவகோ விரல உயர்ந்த ஒரு ரவரை மைகோரலரயக் 
ஷககோடுத்தகோர். அப்படி இருக்க, இவர் அற்ப நரககளுக்ககோகக் ஷககோரல ஷசய்தகோஷரைன்பது முழுதும் ஷபகோய்.

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை! அவள் உம்முரடைய மைகோளிரகக்கு எப்ஷபகோழுது வந்தகோள்.

மைகோத : கநற்று சகோயங்ககோலம். 

நியகோ : பிறைகு எப்ஷபகோழுது கபகோனகோள், நடைந்து கபகோனகோளைகோ, அல்லது வணடியில் கபகோனகோளைகோ?

மைகோத : அந்த விவரைம் எனக்குத் ஷதரியகோது; அவள் இன்று ககோரலயில் தன் வீட்டிற்குப் கபகோகுமுன் நகோன் 
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எழுந்து என் உத்தியகோன வனத்திற்குப் கபகோய் விட்கடைன். 
(வீரைகன் அவசரைமைகோக வருகிறைகோன்.) 

வீரை :நியகோயகோதிபதிககளை! நமைஸ்ககோரைம். 

நியகோ : வீரைககோ! எங்கு வந்தகோய்; என்ன விகசஷம்? 

வீரை : ஒரு பிரைகோது ஷசகோல்லிக் ஷககோள்ளை வந்கதன்..

நியகோ : இன்று ககோரலயில் பிரைதகோபரனத் கதடிக் ஷககோணடு கபகோன கபகோது, ஒரு ஷபட்டி வணடி ஊருக்கு 
ஷவளியில் அவசரைமைகோகப் கபகோனரதக் கணகடைன். என்னுடைன் வந்த சந்தகோனகன் வணடிரய நிறுத்தி 
அதற்குள் பகோர்த்தகோன். அதன் பிறைகு, நகோனும் உட்பறைம் யகோர் இருந்தகோர்கள் என்பரதப் பகோர்க்கப் கபகோகனன். 
அவன் என்ரனத் தடுத்துக் கழுத்ரதப் பிடித்துக் கீகழ தள்ளி உரதத்தகோன். அரத இரைகோஜேனிடைம் 
ஷதரிவிக்குமுன் தங்களிடைம் ஷசகோல்லிக் ஷககோள்ளைலகோஷமைன்று வந்கதன்.

நியகோ : அந்த வணடி யகோருரடையது?

வீரை. : அது மைகோதவரைகோயருரடையஷதன்றும், அவருரடைய உத்தியகோன வனத்தில் சந்திக்கும் ஷபகோருட்டு அதில் 
வஸந்தகஸரன கபகோவதகோயும் வணடிக்ககோரைன் ஷதரிவித்தகோன்.

வீரை : பகோர்த்தீரைகோ உணரமைரய?

நியகோ : மைகோசற்றை சந்திரைரனக் கிரைகணம் பிடிக்கும் கபகோல் இருக்கிறைகத! நல்லது; வீரைககோ! உன் பிரைகோரத 
விசகோரிக்கிகறைன். நீ குதிரரையின் கபரில் ஏறிக் ஷககோணடு இவருரடைய பூஞ்கசகோரலக்குப் கபகோய், அங்கக 
ஷககோரல ஷசய்யப்பட்டை ஒரு ஸ்திரீயின் பிணம் கிடைக்கிறைகதகோ என்று பகோர்த்து விட்டு வகோ?

வீரை : அப்படிகய இகதகோ வந்து விட்கடைன்.
(கபகோய்த் திரும்பி வருகிறைகோன்)

வீரை: ஒரு ஸ்திரீயின்பிகரைதத்ரதக் ககோட்டு மிருகங்கள் இழுத்துக் ஷககோணடு கபகோயிருக்கக் கணகடைன்.

நியகோ: ஸ்திரீ என்பது எப்படித் ஷதரிந்தது.

வீரை : அங்கு கிடைந்த தரல மையிரின் நீட்சி, அழகு முதலியவற்றைகோலும் ககோல் ரககளின் 
அரடையகோளைங்களினகோலும் கணடு பிடித்கதன்.

நியகோ: வகோரும்; மைகோதவரைகோயகரை உணரமைரயச் ஷசகோல்லி விடும்.

மைகோத : என்ன ஆச்சரியம்! என்ன அநியகோயம்! தன் உயிரரைக் ககோட்டிலும் அதிகமைகோக என்மீது அன்ரபயும் 
ஆரசரயயும் ஷககோணடைவளும், நீதியிலும் அரியவளுமைகோன அந்த சுந்தரைகோங்கியின் சிரைத்திலுள்ளை ஒரு சிறிய 
உகரைகோமைத்திற்கும் தீங்கு ஷசய்ய எனக்கு மைனம் வருமைகோ? என்ரனயும் என் குணத்ரதயும் நீங்கள் அறிய 
மைகோட்டீர்களைகோ? இன்ப சகோகரைமைகோகிய வஸந்தகஸரனரயக் ஷககோல்ல அவளுரடைய விகரைகோதி கூடை நிரனக்க 
மைகோட்டைகோகன?

வீரை : ஐயகோ! நியகோயகோதிபதி இந்தக் குற்றைவகோளிரய இனியும் இவ்விடைத்தில் உட்ககோரை ரவத்தகோல், நீங்கள் 
இருவரும் நணபர்கள் என்று மைதிக்கப்படுவீர்கள்.

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை! எழுந்து நில்லும்.
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மைகோத : நியகோயகோதிபதிககளை! அப்படிகய நிற்கிகறைன். நீங்கள் நன்றைகோய் கயகோசரன ஷசய்யுங்கள்.

வீரை : (மைகோதவரைகோயருக்கு அருகில் கபகோய் நின்று ஷககோணடு) ஏ மைகோதவரைகோயகோ! என்ரனப் பகோர் நிஜேத்ரதச் 
ஷசகோல்லி விடு. வஸந்தகஸரனரயக் ஷககோன்று விட்டைதகோக நகோணயமைகோக ஒப்பக் ஷககோள்.

மைகோத : துஷ்டைகோ! என்னுடைன் கபசகோகத; கபகோ அப்பகோல். (தனக்குள்) என்னுரடைய உணரமை மித்திரைம் 
கஸகோகமைசன் இந்த அவதுரறைக் ககட்டைகோல் எப்படி விசனப்படுவகோகனகோ? கமைலகோன குலத்தில் உதித்த 
பரிசுத்த ஸ்வரபியகோன என் அரிய நகோயகி இரதக் ககட்க சகிப்பகோகளைகோ? ஆககோ குழந்தகோய் உன்னுரடைய 
பகோலிய விரளையகோட்டில், உன் பிதகோவுக்கு வந்திருக்கும் மைகோனக் ககட்ரடை நீ எங்கக அறியப் கபகோகிறைகோய்? 
எனக்கு இந்த மைகோன ஹைகோனி வந்தரதப் பற்றிக்கூடை நகோன் வருந்தவில்ரல. இதனகோல் என் உயிர் கபகோவதகோய் 
இருந்தகோலும் கவரல இல்ரல. பதிவிரைதகோ சிகரைகோன்மைணியகோன வஸந்தகஸரன உயிருடைன் இருக்க 
கவணடும் என்பதுதகோன் என் மைனரத வருத்தி வரதக்கிறைது. அவள் உணரமையில் இறைந்திருப்பகோள் 
என்பரத என் மைனது இன்னமும் நம்பவில்ரல. அவள் என் குழந்ரதக்குக் ஷககோடுத்து விட்டுப் கபகோன 
ஆபரைணங்கரளைத் திரும்ப அவளிடைம் ஷககோடுத்து விட்டு வரும்படி கஸகோகமைசரன அனுப்பிகனன். 
அவனும் திரும்பி வரைவில்ரல. ஈசுவரைகோ! கருணகோநிகத! என்ன ஷசய்யப் கபகோகிகறைன்.

(கஸகோகமைசன் ஆபரைணங்களுடைன் நியகோய ஸ்தலத்திற்கு ஷவளியில் வருகிறைகோன்.)

கஸகோ : (தனக்குள்) வஸந்தகஸரன அவள் மைகோளிரகயில் ககோணப்படைவில்ரலகய? கவறு எங்கு கபகோய்த் 
கதடுகிறைது. என் மித்திரைரரை நியகோய ஸ்தலத்திற்கு அரழத்துப் கபகோயிருப்பதகோய்க் ககள்விப்பட்கடைன். 
நியகோய ஸ்தலம் இகதகோ இருக்கிறைது. உள்களை கபகோய் விகசஷம் என்ன என்பரத அறிந்து ஷககோணடு பிறைகு 
வஸந்தகஸரனரயத் கதடுகிகறைன். (உள்களை கபகோய்)

ஆ!மித்திரை ரைத்னகமை! என்ன விகசஷம்? இங்கு வந்த ககோரைணஷமைன்ன?

மைகோத : கஸகோகமைசகோ! நகோன் ஷககோரல பகோதகன்; என்ரனக் ககோதலித்த மைங்ரகரயக் ஷககோன்றை படுபகோவி நகோன்.

கஸகோ : ஆககோ! என்ன ஷசகோன்னீர்கள்! உங்கரளை இப்படிச் ஷசகோல்லத் துணிந்தவன் யகோர்? மைங்ரகரயயகோவது 
ஷககோரல ஷசய்யவகோவது?

மைகோத : அகதகோ நிற்கும் ஷககோடியவகன என் விதிரய நிரறை கவற்றும் கருவியகோக வந்திருக்கிறைகோன்.

(கஸகோகமைசன் ககோதில் விவரைத்ரதச் ஷசகோல்லுகிறைகோர்)

கஸகோ : அவள் தன் மைகோளிரகக்குப் கபகோய் விட்டைதகோகச் ஷசகோல்லி விடுகிறைதுதகோகன.

மைகோத : நகோன் என்ன ஷசகோன்ன கபகோதிலும் பயனில்ரல; ஏரழயின் ஷசகோல்ரல யகோர் நம்பவகோர்கள்?

கஸகோ: நியகோயகோதிபதிககளை இஷதன்னஅநியகோயம்? நம்முரடைய நகரைத்ரதக் கககோவில்களைகோலும், 
தடைகோகங்களைகோலும், சகோரலகளைகோலும், மைணடைபங்களைகோலும், ஊற்றுக்களைகோலும், வகோவிகளைகோலும் அலங்கரித்த 
இந்த மைககோனுபகோவரைகோ ககவலம் அற்பமைகோன ஷககோரல பகோதகம் ஷசய்பவர்? நன்றைகோய்த் தீர்க்ககோகலகோசரன 
ஷசய்து பகோருங்கள். அகடை வீரைகசனப் பதகரை! மைனிதரரை வருத்தி வயிஷறைரியச் ஷசய்யும் பரைமை பகோதககோ ஒரு 
ஷககோடியிலுள்ளை பஷ்பத்ரதப் பறிப்பரதக் கூடை பகோவஷமைன்று மைதிக்கும் இந்தப் பருகஷகோத்தமைர், 
இகத்திற்கும் பரைத்திற்கும் இகரழயும் துன்பத்ரதயும் தரும் இந்த மைககோ பகோதகத்ரதச் ஷசய்தகோர் என்று 
எங்கக எனக்கு முன்பகோகத் ஷதரிவி! இகதகோ இந்தத் தடியகோல் துற்பத்திகய நிரறைந்த உன் தரல ஆயிரைம் 
சுக்கலகோகும்படி உரடைக்கிகறைன்.

வீரை : எல்கலகோரும் இரதக் ககட்டீர்களைகோ எனக்கும் மைகோதவரைகோயருக்கும் உள்ளை வித்தியகோசத்தில் இவன் 
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தரலயிடை இவனுக்கு என்ன அதிககோரைம்? அகடை! இகதகோ பகோர், நகோன் உன் தரலரய உரடைக்கிகறைன். 
(இருவரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் பகோய்த்து கட்டிப் பரைளுகின்றைனர். கஸகோகமைசன் மைடியில் ரவத்திருத்த 
ஆபரைணங்கள் கீகழ விழுகின்றைன.)

வீரை : (அவற்ரறை எடுத்துக் ககோட்டி) இகதகோ பகோர்த்தீர்களைகோ அவள் கமைலிருந்து அபகரித்த ஆபரைணங்கள். நகோன் 
ஷசகோன்னது நிஜேமைகோய்ப் கபகோய் விட்டைது பகோர்த்தீர்களைகோ! அவனுக்கு இவனும் உடைந்ரத.
( நிதிபகோயகோதிபதி தன் சிரைத்ரதக் கீகழ கபகோட்டுக் ஷககோள்ளுகிறைகோர்.)

மைகோத: (கஸகோகமைசனிடைம்) என்னுரடைய ககோல வித்தியகோசத்திற்குத் தகுந்த விதம் இந்த சமையத்தில் 
இவ்வகோபரைணங்களும் விழ கவணடுமைகோ இது என்னுரடைய கர்மைவிரன எப்ஷபகோழுது இரவகள் 
விழுந்தனகவகோ, அப்ஷபகோழுது நகோனும் விழுந்கதன். தப்பவதில்ரல.

கஸகோ: நடைந்த விவரைங்கரளை நன்றைகோய் விளைங்கச்ஷசகோல்கிறைது தகோகன. 

மைகோத : சந்கதகத்ரதத் தரைக்கூடிய இத்தரன சங்கதிகளுக்கு மைத்தியில் உணரமை இன்னதுதகோன் என்பரத 
அறிய இரைகோஜே பீடைத்திற்கு வல்லரமை இல்ரல. என்ன ஷசய்கிறைது! இவ்விதமைகோக அவ மைகோனப்பட்டு நகோன் 
உயிரரை விடைகவணடும் என்று இருந்தகோல், அரத நகோம் எப்படித் தடுக்கக் கூடும்? நடைப்பது நடைக்கட்டும்.

நியகோ : (தகோய்க் கிழவிக்கு) ஸ்திரிகய இந்த ஆபரைணங்கள் உன் மைகளுக்குச் ஷசகோந்தமைகோனரவகளைகோ?

தகோய் : அரவகரளைப் கபகோலத்தகோன் இருக்கின்றைன. ஆனகோல் அரவகள் அல்ல.

வீரை : ஏ கிழ முணடைகமை! என்ன உளைறுகிறைகோய்? நிஜேத்ரதச் ஷசகோல்.

தகோய் : பரைட்டைகன! கபகோ அப்பகோல்! 

வீரை : அடி! ஜேகோக்கிரைரதயகோகப் கபசு. இரவகள் உன் மைகளுரடையரவகளைகோ இல்ரலயகோ?

தகோய் : நியகோயகோதிபதிககளை! தட்டைகோன் தன்னுரடைய ஸகோமைர்த்தியத்தினகோல் ஒன்ரறைப் கபகோல மைற்ஷறைகோன்ரறைச் 
ஷசய்யக் கூடும் அல்லவகோ! அரவ என் மைகளுரடைய நரககள் என்று நிச்சயமைகோக எப்படிச் ஷசகோல்லுகவன்?

நியகோ : ஆம். நிஜேந்தகோன் அப்படியும் இருக்கலகோம். மைகோதவரைகோயகரை இவ்வகோபரைணங்கள் 
உம்முரடையரவகளைகோ? 

மைகோத : இல்ரல. 

நியகோ : அப்படியகோனகோல் யகோருரடைய ஆபரைணங்கள்? 

மைகோத : வஸந்தகஸரனயினுரடைய ஆபரைணங்ககளை. 

நியகோ : ஷசகோந்தக்ககோரியிடைம் இருந்து உம்மிடைம் இரவ எப்படி வந்தன!

மைகோத : அவகளை ஷககோடுத்தகோள்.

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை! நீர் உணரமைரயப் கபச கவணடும் என்பரத நகோன் திரும்பவும் ஷசகோல்ல 
கவணடுவதில்ரல. ஷபகோய் ஷசகோல்ல கவணடைகோம்.

மைகோத : நகோன் ஷசகோல்வரதப் ஷபகோய்ஷயன்று நிரனப்பகோகனன்? 
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வீரை : அவரளைக் ஷககோன்றை பிறைகு அவ்வகோபரைணங்கரளை அவள் கதகம் ஷககோடுத்தது? இவர் ஷசகோல்வதும் 
உணரமைதகோன்.

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை! நிஜேத்ரதப் கபசும்; இல்லகோவிட்டைகோல் துன்பம் வந்து சம்பவிக்கும்.

மைகோத : ஷசகோல்ல ஆரைம்பிக்கும் ஷபகோழுகத ஷபகோய் என்றைகோல் பிறைகு நகோன் ஷசகோல்வதில் பயன் என்ன? குற்றைம் 
என்பகத இன்னது என்று அறியகோத குலத்தில் உதித்த நகோன் என் முன்கனகோர்களுக்கு அவமைகோனம் வரைக்கூடிய
ககோரியத்ரத ஒரு நகோளும் ஷசய்பவனல்ல. குற்றைமைற்றைவரனக் குற்றைவகோளிஷயன்று ஸந்கதகித்தகோல், 
வருவரத நகோன் அனுபவிக்க கவணடுவதுதகோன் முடிவு.

வீரை : இன்னம் ஸந்கதகமைகோக ஏன் கபச கவணடும்? ஷககோன்கறைஷனன்று ஷசகோல்லி விடு.

மைகோத : எனக்குப் பதிலகோக நீர்தகோம் ஷசகோல்லி விட்டீகரை! நகோன் கூடைச் ஷசகோல்ல கவணடுமைகோ?

வீரை : ககட்டீர்களைகோ இவகரை ஒப்பக் ஷககோள்கிறைகோர்; இவர் வகோக்குமூலத்தினகோகலகய சந்கதகம் நீங்கிவிட்டைது.
இனி தணடைரன விதிக்கலகோம். ஐகயகோ பகோவம்! மைகோதவரைகோயரரைப் பகோர்க்க எனக்கு மிகவும் பரிதகோபமைகோக 
இருக்கிறைது! இவர் இந்தக் குற்றைம் ஷசய்யகோமைல் இருந்தகோல் நன்றைகோய் இருக்கும். இரத கவறு யகோரைகோயினும் 
ஷசய்திருக்கலகோககோதகோ?

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை! இப்ஷபகோழுது ஏற்பட்டை சகோட்சியங்களைகோல் நீர் வஸந்தகஸரனரயக் ஷககோன்று 
இருக்கலகோம் என்று ஸ்ந்கதகம் ஏற்படுகிறைது நீர்ஷககோல்லவில்ரல என்பதற்கககோஅல்லது கவறு யகோரைகோவது 
அவரளைக் ஷககோன்றைகோர்கள் என்பதற்கககோ உமைக்கு சகோட்சிகள் இருக்கிறைகோர்களைகோ?

மைகோத : இந்த ஆபரைணங்கரளை வஸந்தகஸரன ஷககோடுத்தகோள் என்பதற்கு என் பணிப் ஷபண சகோட்சி 
இருக்கிறைகோள். தவிரை, இன்று ககோரலயில் இருந்து, என்னுரடைய நணபன் கஸகோகமைசன் என்னுடைன் கூடைகவ 
இருந்திருக்கிறைகோன். இவ்விருவரும் தகோன் சகோட்சிகள்.

வீரை: இவர்கள் உனக்கு அனுகூலமைகோனவர்கள். உன் கவரலக்ககோரியும், நணபனும் உன் உயிரரைத் 
தப்பவிக்க ஏன் ஷபகோய் ஷசகோல்ல மைகோட்டைகோர்கள்? ஆரகயகோல் இவர்களுரடைய சகோட்சியம் சிறிதும் 
உபகயகோகம் இல்ரல. நியகோயகோதிபதி! நீர் இவர்கரளை விசகோரித்த கபகோதிலும் நகோன் ஒப்பக் ஷககோள்ளை 
மைகோட்கடைன்.

நியகோ : மைகோதவரைகோயகரை! இவர்கரளைத் தவிரை கவறு சகோட்சிகள் இருக்கிறைகோர்களைகோ?

மைகோத : இல்ரல.

வீரை : அப்படியகோனகோல் நியகோயகோதிபதி இனி தணடைரன விதிக்க கவணடியதுதகோன்.

தகோய் : ஐகயகோ! என் அருரமை மைககன! உனக்கு என்ன ஷபகோல்லகோத ககோலகமைகோ ஷதரியவில்ரலகய! நல்ல 
மைனிதருக்கு இப்படியும் ஆபத்து வருகமைகோ? நியகோயகோதிபதிககளை! என் மைகளுக்ககோக இந்தப் பிரைகோதில் நகோன் 
அல்லகவகோ வகோதியகோக வரைகவணடும்? இவர் கபரில் எனக்கு யகோஷதகோரு வியகோச்சியமும் இல்ரல. இவரரை 
விட்டு விடுங்கள்.

வீரை : கிழப் பிணகமை! கபகோ அப்பகோல்! எங்களுக்குத் ஷதரியகோததற்கு நீகய ஷசகோல்லிக் ஷககோடுக்கிறைகோய்!

நியகோ : ஷககோரலக் குற்றைத்திற்கு சர்க்ககோகரை வகோதி. ஆரகயகோல், உன்ரனப் பற்றிக் கவரல இல்ரல. நீ 
கபகோகலகோம்.
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தகோய் : இஷதன்ன அநியகோயம்! யகோஷதகோரு குற்றைத்ரதயும் ஷசய்யகோத பணணிய பருஷர் மீது அடைகோப்பழி 
சுமைத்துகிறைகோர்ககளை! இது ஷதய்வத்திற்கு சம்மைதமைகோகுகமைகோ? நியகோயகோதிபதிககளை இது தர்மைமைல்ல என் மைகள் 
ஏகதகோ தரல விதியினகோல் இறைந்தகோள். அதற்ககோக யகோஷதகோரு களைங்கமும் அற்றை உத்தமை குணமுரடைய 
இவரரைத் தணடிக்க கவணடைகோம். விட்டு விடுங்கள்.

நியகோ : சரி! நீ கபகோகலகோம்.

(கசவகர்கள் அவரளை ஷவளிப்படுத்துகிறைகோர்கள்) 

வீரை: கநரைமைகோகிறைது! தணடைரன விதியும்.

நியகோ : ஐயகோ! இது ஷககோரலக் குற்றைம்; அதிலும் குற்றைவகோளி பிரைகோம்மைணர். ஆரகயகோல் இரத நகோன் 
தீர்மைகோனித்தல் கூடைகோது. மைனு நீதிப்படி இதில் அரைசகன தீர்மைகோனம் ஷசகோல்ல கவணடும். ஆரகயகோல் 
என்னுரடைய விசகோரைரண கர்த்தகோரவ நகோன் அரைசனிடைம் அனுப்பி, விசகோரைரணயில் ஏற்பட்டை 
விஷயங்கரளைத் ஷதரிவிக்கச் ஷசகோல்லுகிகறைன். (விசகோரைரண கர்த்தகோரவ கநகோக்கி) நீர் உடைகன அரைசனிடைம் 
கபகோய், விவரைங்கரளைத் ஷதரிவித்து அவருரடைய தீர்மைகோனத்ரத அறிந்து வகோரும். பிரைகோம்மைணர் ஷககோரலக் 
குற்றைம் ஷசய்தகோல், அவரரைக் ஷககோல்லக் கூடைகோஷதன்றும், அவரரை இந்தத் கதசத்ரத விட்டு கவறு 
கதசத்திற்கு அனுப்பிவிடை கவணடும் என்பதும் சகோஸ்திரைம் என்று ஷதரிவியும்.

வீரை (தனக்குள் அப்படியகோனகோல் நகோன் முன்னகோல் அரைசனிடைம் கபகோய் அவரன சரிப்படுத்தி ரவக்கிகறைன். 
(கபகோய் விடுகிறைகோன்)

வி-க : உத்தரைவுப்படி ஷசய்கிகறைன்.

(கபகோய்த் திரும்பி வந்து), நியகோயகோதிபதிககளை! அரைசனிடைம் ஷதரிவித்கதன். வஸந்தகஸரனயின் 
ஆபரைணங்கரளை இவர் கழுத்தில் கபகோட்டு இவருக்கு எருக்க மைகோரல அணிவித்து பரறை முழக்கத்கதகோடு 
இவரரை ஊரரைச் சுற்றி அரழத்துக் ஷககோணடு கபகோய் ஊருக்கு ஷவளியில் உள்ளை ரமைதகோனத்தில் கழு 
மைரைத்தில் ஏற்றும்படி உத்தரைவு பிறைப்பித்தகோர். இவ்விதக் குற்றைத்ரத இனி ஜேனங்கள் ஷசய்யகோமைல் இருக்க, 
இது ஒரு உதகோரைணமைகோக இருத்தல் கவணடுமைகோம்.

கஸகோ ; ஹைகோ! ஷதய்வகமை! (மைகோதவரைகோயர் மீது சகோய்கிறைகோன்)

மைகோத : கயகோசரனயும் நியகோயமும் இல்லகோத அரைசன் இப்படித்தகோன் துற்பத்தி மைந்திரிகளின் உபகதசத்திற்கு 
இணங்கி அக்கிரைமைங்கரளைச் ஷசய்து நகோசமைரடைகிறைகோன். யகோரன வரும் பின்கன; மைணிகயகோரச வரும் 
முன்கன! ககடு வரும் பின்கன மைதி ஷகட்டு விடும் முன்கன! விதியின் வலிரயத் தடுக்க யகோரைகோல் 
முடியும்? முன் ஷஜேன்மைத்தில் நகோன் ஷசய்த பகோவத்தினகோல் இது சம்பவித்தது. இரதப் பற்றி யகோர் கபரில் 
குற்றைம் சுமைத்துகிறைது? ஆரகயினகோல் நணபகோ! கவரலப்படைகோகத! என்ஆருயிர்மித்திரைகோ! நகோன் கபகோகிகறைன். 
இதுவரரையில் நீ என் மீது ரவத்திருந்த அன்ரப மைறைந்து விடைகோகத! ஆதரைவற்றை என் குடும்பத்ரத உன் 
வசத்தில் ஒப்பவித்கதன். என் மைரனவிரயயும் குழந்ரதரய யும் இனி நீ தகோன் ககோப்பகோற்றை கவணடும்.

கஸகோ : ஐயகோ! மித்ரை ரைத்னகமை! அடிகவர் கபகோன பின் மைரைம் உயிருடைன் இருப்பதும் உணகடைகோ? ஒரு நகோளும் 
இல்ரல. உங்களுக்கு முன் என் உயிர் இகதகோ கபகோய் விடும் கபகோலிருக்கிறைது.

மைகோத : நணபகோ! அப்படி அல்ல! தகப்பன் இறைந்த கபகோதிலும் அவன் பிள்ரளையின் ஸ்வரபமைகோக உயிருடைன் 
இருக்கிறைகோன் என்பது சகோஸ்திரைம். ஆரகயகோல், என்னிடைம் இருந்த விதகமை நீ என் குழந்ரதயிடைத்திலும் 
இருந்து அவரன ஆதரிக்க கவணடுகிகறைன். இதுதகோன் என் கரடைசி கவணடுகககோள். நகோன் இறைக்குமுன் 
என் குழந்ரதயின் முகத்ரத ஒரு முரறை பகோர்க்க கவணடும். நீ கபகோய் அவரன அரழத்து வகோ. இந்த 
விஷயத்ரத நகோன் இறைந்த பின் என் நகோயகியினிடைத்தில் ஷதரிவிக்கலகோம்.
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நியகோ : அகடை! கசவககோ! இவரரைச் சணடைகோளைர்களிடைம் ஒப்பவித்து அரைசனுரடைய கட்டைரளைரய 
நிரறைகவற்றைச் ஷசகோல்லி விடு.

கசவ : இப்படி வகோரும் ஐயகோ! 
(மைகோதவரைகோயரரை ஷவளியில் அரழத்து வருகிறைகோன்) 

மைகோத : ஷஜேகதீசகோ! இனி உன்னுரடைய துரணரயயன்றி எனக்கு கவஷறைகோரு துரணயுமில்ரல.

(நிறுவினகோ கதிகலதுரைகோ - என்றை பகோட்டின் ஷமைட்டு) 

ப. நிரனயலகோல் கதிகயரதயகோ
ஈசகோ! ஷஜேகதீசகோ! பரைகமைசகோ! ஸர்கவசகோ! 

அ. நகோதகன! உன் கசகோதரனகயகோ!
கபரதயிகனன் ஏது ஷசய்கவன்? 
நகோதகோ! குணநீதகோ! ஷபகோற்பகோதகோ! ஜேகந் நகோதகோ! (நி)

(தனக்குள்) ஆககோ! இதுதகோன் பூகலகோகத்தின் நீதிகயகோ இது தகோன் அரைசகோட்சிகயகோ? இதுதகோன் ஷசங்கககோகலகோ? 
ஒரு மையிரிரழயும் தவறைகோத சர்வ வல்லரமையுரடைய ஈசுவரைனகோல் பரடைக்கப் பட்டை இந்த உலகில் இப்படி 
நடைப்பது எனக்கு மிகவும் ஷவட்கமைகோக இருக்கிறைது! இவ்விதம் நடைப்பதற்கு விதி என்னும் ஒரு மூல 
ககோரைணம் இருந்த கபகோதிலும் இப்ஷபகோழுது கநரில் பகோர்ப்பவர்களுக்குக் கடைவுளிடைத்து ஒருவித 
அவநம்பிக்ரகயும், தூஷரணயும், ஒரு விதக் களைங்கமும், ஏற்படுகின்றைன அல்லவகோ? எவ்வளைவு ஷபருத்த 
குற்றைம் எவ்வளைவு சுருக்கமைகோன விசகோரைரண எவ்வளைவு துரிதமைகோன தீர்மைகோனம்! நல்ல நியகோய ஸ்தலம் 
தீர்மைகோனம் ஷசய்த அரைசனும் நல்லவகன ஒரு விகரைகோதியின் வகோக்குமூலத்ரத ரவத்துக் ஷககோணடு இப்படிச் 
ஷசய்தகோல் உலகத்தில் மைனிதருக்குப் பகோதுககோப்கபது? அரைசகன! இப்படிக் குற்றைமைற்றைவர்கரளை வருத்தி நீ 
எவ்வளைவு ககோலம் வகோழப் கபகோகிறைகோய்? ஏரழ அழுத கணணிர் கூரிய வகோரளை ஒக்கும் அல்லகவகோ! 
அரைசகன, உனக்கு நரைகம் ஆயத்தமைகோக வகோசரலத் திறைந்து ரவத்துக் ஷககோணடிருக்கிறைது; கவரலப்படைகோகத!
கசவகர், வகோ கபகோகலகோம். (கபகோகிறைகோர்கள்)
-----------
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அங்கம் 3, ககோட்சி 2

இடைம் : இரைகோஜே வீதி. 
இரைணடு சணடைகோளைர் மைகோதவரைகோயரரைக் கழுமைரைம் இருக்கும் இடைத்திற்கு அரழத்துப் கபகோகும் சமையம். 
ஜேனங்கள் ஷநருங்குகிறைகோர்கள். 

மைகோதவரைகோயர் பகோடிக் ஷககோணடு வருகிறைகோர்.

நகோதநகோமைக்கிரிரய - திரிபரடை

ப. இதுகவகோ தரலவிதிகயகோ? எனது ககோலகதிகயகோ?
அ. ஷபகோதுளும் ஷபகோரு ளிழந்தும் உறுகவகோர் தரலயிழந்தும்
துதியும் பகழிழந்தும் மைதியகோச் சிறுரமைதன்னில் 
பதியும் மைரனயும் கசயும் அகலக் ஷககோரலஞைனகோகனன்; 
கதிகய திணிக் கருணகோநிதிகய ஷயனது துரண (இது)

1 சண : இஷதன்ன இம்பிட்டுக் கூட்டைம் கபகோங்ரகயகோ அப்பகோகல. ஒங்கிளுக்ஷகல்லகோம் இங்கிட்டு 
என்னய்யகோ கசகோலி?

2 சண : பட்டிக்ககோட்டைகோன் முட்டைகோயிக் கரடைஷயப் பகோக்கரைகோப்பகல என்ரனயகோ இப்படிப் பகோர்க்கிறீங்க? 
என்னகமைகோ பகோவம் ஷபரிய வீட்டுப்பள்களை தரலவிதியினகோகல கபகோறைகோரு. கூட்டைங்கூடை வகோணகோம் 
கபகோங்கய்யகோ.

மைகோத : (ஒருபறைமைகோக மைனிதனுரடைய சத்ருவகோகிய கர்மை விரனயின் மைகோறுபகோட்ரடை யகோர்தகோம் அறிவர். 
எனக்கு இவ்விதமைகோன ககோல வித்தியகோசம் ஏற்படைப் கபகோகிறைஷதன்று நகோன் ஒரு நகோளும் நிரனக்ககவ 
இல்ரல; வீதியின் வழியகோகக் கட்டி இழுக்கப்படும் நிரலரமைக்கு வருகவன் என்று நகோன் கனவிலும் 
நிரனக்கவில்ரல. ஆனகோல் என்ரனக் ககோணும் நகரைத்தினர் யகோவரும் கணணிர் விட்டு அழுகின்றைனர். 
நரைகத்தின் மைத்தியில் ஒரு துளி கதன் வகோயில் விழுந்தரதப் கபகோல, இரதக் ககோண என் மைனம் சற்று 
ஆறுதலரடைகிறைது. யகோவரும் என்ரனக் ககோப்பகோற்றும்படி ஈசுவரைரனப் பிரைகோர்த்திக்கிறைகோர்கள்.

1 சண : அடியகோத்கத! ஊர்ச்சனங்கள்ளைகோம் இப்படியகோ அளுவும் கண ஷககோணடுதகோன் பகோர்க்க 
முடியலிகய!

2 சண : அகடை அந்தகோகல பகோருடைகோ! ஊட்டு சன்னல்கல நிக்கிறை ஷபகோட்டைச்சிகள்ளைகோம் அளுவுறைகோங்கடைகோ!

1 சண : (தணகடைகோரைகோப் கபகோடுகிறைகோன் துடும், துடும், துடும், துடும். ஊரு ஜேனங்களுக்கு எல்லகோம் 
ஷதரிவிப்பது என்னஷமைணடைகோல், நகரைகோதிபதி ஊட்டு மைகோதவரைகோயரு, கதவிடியகோ 
வஸந்தகஸரனரயக் ஷககோன்னுப்பட்டு, அவஷளைகோடை நரவஷயல்லகோம் எடுத்துக்கிட்டைகோரைகோம். 
அதுக்ககோவஅவரரைநம்மை மைவரைகோசகோ ஷககோன்னுடை ஆக்கிரனப் பணணிப் பட்டைகோங்க. இந்த மைகோதிரி 
பணணறைவங்களுக்கு இப்படிகய தரல கபகோயிடும்.துடும், துடும், துடும், துடும்.

மைகோத : (ககோதில் ரககரளை ரவத்து மூடிக் ஷககோணடு) ஹைகோ! ஈசுவரைகோ!

விருத்தம் - முககோரி 

ஈசகன! கயரழ யிந்தத் தூஷரண ஷபறைகவகோ வந்கதன்? 
மைகோசிலகோ ஷநறிகய நின்கறைன், மைரித்திடைல் மைதிகய னிந்த
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ஏசுறு ஷமைகோழிரயக் ககட்க எங்ஙனஞ் சகிப்கபன்றைகோழ்ந்த 
நீசரைகோ லிறைக்குங் ககோல கநர்ந்தகதகோ? சதிகய யகோகமைகோ?

என்ன கதிக்கு ஆளைகோக்கினகோய்! என்ன கர்ன கடூரைம்! இம் ஷமைகோழிகள் என் ககோதில் விழ நகோன் என்ன மைககோ 
பகோவம் ஷசய்கதகனகோ என் தந்ரத தன் கச்கசரிக்குப் கபகோனது வீதியில் அவர் வரைரவக் கட்டியக்ககோரைர் 
பகழ்ந்து ஷதரிவித்ததற்குப் பதிலகோக எனக்கு இவ்விதமைகோன கீர்த்தி ஏற்பட்டைகதகோ! ஹைகோ! 
பணயகோத்மைகோவகோகிய என்னுரடைய தந்ரதயின் ஷபயரரைக் ஷகடுக்கப் பகோதகனகோகிய நகோகனன் பிறைந்கதன்? 
கம்பீரைச் சின்னங்களுடைன் என் பிதகோ இந்த வீதியில் கபகோன ககோலத்தில், தன் மைகனுக்கு இகத இடைத்தில் 
இவ்வித மைரியகோரத கிரடைக்கப் கபகோவரத அறிந்திருப்பகோரைகோனகோல், அவருரடைய ஷபருரமையும் 
குதூகலமும் எங்கு கபகோயிருக்கும்! ஓகககோ! அகதகோ என் மித்திரைன் கஸகோகமைசனும், என்னருரமைக் குழந்ரத 
சிசுபகோலனும் வருகிறைகோர்கள். (சணடைகோளைரிடைம்) நணபர்ககளை! நீங்கள் எனக்கு ஒரு அனுமைதி தரைகவணடும்.

1 சண : என்ரனயகோ ஓனும்? ஷசகோல்ரலயகோ ஒடைகன தகோகரைகோம். உங்க நல்ல ஷககோணம் ஒணகண கபகோதுகமை! 
நம்மை ரைகோசகோவுக்குக் கூடை ஒன்ஷனகோடை கரைகோக்கிகத வருமைகோ? ககரளையகோ.

2 சண : எத்தினி தரைம் எங்களுக்குக்கூடை! கசகோறு துணிஷயல்லகோம் ஒங்க வளைவகலந்து ஷகடைச்சகத! 
அஷதல்லகோம் மைறைப்பமைகோ? நகோங்க சின்ன சகோதிப் பரறையரைகோய் இருந்தகோலும், நீங்க கசஞ்ச ஒவககோரைம் 
ஷநரனக்ககோமைப் கபகோனகோ குடிக்கிறை கஞ்சகல ஆணடைவன் மைணணு கபகோடை மைகோட்டைகோரைகோ?

மைகோத : அகதகோ என் குழந்ரத வருகிறைகோன், அவனுடைன் கரடைசியகோக ஒரு முரறை கபச அனுமைதி 
தரைகவணடும்.

1 சண : இத்தகோனகோ ஷபரைமைகோதம்! கபசுங்க சகோமி! ஷசனங்கள் எல்லகோம் அப்பகோகல கபகோங்க, ஷககோழந்ரதக்கு 
வளி வுடுங்க.
(கஸகோகமைசனும் சிசுபகோவனும் வருகிறைகோர்கள்)

கஸகோ : குழந்தகோய்! அகதகோ பகோர் உன் பிதகோரவ.

சிசு : ஹைகோ! அப்பகோ! அப்பகோ! (ஆவகலகோடு தகப்பன் கபரில் விழுகிறைகோன்)

மைகோத : வகோடைகோ! என் ஷசல்வகமை. (வகோரி அரணத்து அவன் ரகரயப் பிடித்துக் ஷககோணடு) ஆககோ,
விருத்தம் – ஸஹைகோனகோ

கசயகன! கணகண! இந்தச் ஷசவ்விளைங் கரைத்தினகோல் நீ 
தீஷயனக் கிடைகவகோ பகோவி ஷயன்சுத னகோக வந்தகோய்?
மைகோய நீ ஷயன்ஷசய் வகோகயகோ! மைலிபகழ் ஷசல்வம் யகோவும் 
நீ ஷயன மைதித்கத வந்த நிரனவினி யகன்றை ரதகயகோ!

அழகிய இந்தச் சிறிய ரகயகோல் எனக்குக் ஷககோள்ளி ரவக்கப் கபகோகிறைகோயகோ? ஐகயகோ! குழந்ரதப் 
பருவத்திகலகய என்ரன நீ இழந்து விட்டைகோல் இன்னும் சில வருஷங்களில் என்னுரடைய நிரனகவ 
இல்லகோமைல் கபகோய் விடுகமை! ஒரு தகப்பன் இருந்தகோன் என்பரத உனக்கு நிரனப்பூட்டை நகோன் உனக்கு 
என்ன ஷபகோருரளை ரவத்திருக்கிகறைன்! ஷபகோருள்கரளை வகோரிக் ஷககோடுத்து ஊரில் யகோவருக்கும் நன்ரமை 
ஷசய்கதன். அதனகோல் உனக்கு மைகோத்திரைம் மீளைகோத் துன்பத்ரதக் ஷககோடுத்கதன். ஆரகயகோல், நகோன் உனக்கு 
மைகோத்திரைகமை விகரைகோதியகோகனன். நீ பிற்ககோலத்தில் தரித்திரைத்தகோல் வருந்தும் கபகோது, இந்தப் பகோவி வயிற்றில் 
ஏன் பிறைந்கதன் என்று துஷிப்பகோய். அரதஷயல்லகோம் ககட்க நகோன் கடைரமைப்பட்டைவகன இப்ஷபகோழுது 
நகோன் என்னுரடையது என்று உனக்குத் தரைக் கூடியது என்னுரடைய பூணுரைல் ஒன்றுதகோன். இரதத் 
தருகிகறைன். தங்கம், நவமைணி, முதலியவற்றைகோல் ஷசய்த ஆபரைணங்கள் எல்லகோம் பிரைகோம்மைணனுக்கு 
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பூணூரலப் கபகோல அவ்வளைவு ஷபருரமையகோன பூஷணம் அல்ல. இதனகோல் நகோம் ஷதய்வங்களுக்கும் 
இருஷிகளுக்கும் ஆரைகோதரன ஷசய்யும் கமைன்ரமைரயப் ஷபறுவதகோல் இது ஒன்கறை நமைக்குப் கபகோதுமைகோன 
ஐஸ்வரியம் சகோஸ்திரைக் கிரைகப்படி நகோன் உனக்குப் பூணுரைல் கல்யகோணம் ஷசய்து ரவக்கக் ஷககோடுத்து 
ரவக்ககோப் பகோவியகோன கபகோதிலும் இப்ஷபகோழுது இரதக் கழுத்தில் தரித்துப் பகோர்க்கிகறைன்.

(தன் பூணூரல எடுத்து அவன் கழுத்தில் கபகோடுகிறைகோர்)

1 சண: சகோமி கநரைமைகோவுது; ரைகோசகோ கககோவிச்சுக்குவகோரு கபகோதும், கபகோவலகோம்.

சிசு : அகடை! சணடைகோளைப் பயகல! என் அப்பகோரவ எங்கக கூப்பிடுகிறைகோய்?

மைகோத : அப்பகோ! கணமைணி! நகோன் உயிரரை விடைப் கபகோகிகறைன். இமையன் வந்து ககோத்துக் ஷககோணடிருக்கிறைகோன். 
என் ககோலம் முடிந்து விட்டைது. என்ரன இனி பகோர்க்க மைகோட்டைகோய். எங்கக என்ரனக் கட்டிக் ஷககோணடு ஒரு 
முத்தங் ஷககோடு.

2 சண : அகடை ஷககோளைந்கத! சின்ன சகோதிகல ஷபகோறைந்தவங்கள்ளைகோம் சணடைகோளைர் ஆவமைகோட்டைகோங்க; நல்ல 
பணணியவகோங்கரளை வரதக்கறைகோங்க பகோரு அவங்கதகோன் சணடைகோளைரு.

சிசு : அப்படியகோனகோல் என்னுரடைய அப்பகோரவ ஏனடைகோ ஷககோல்ல நிரனக்கிறைகோய்?

1 சண : அது ரைகோசகோ உத்தரைவு! நகோங்க என்ன பணணுவம்? பகோவ பணணியம் அவுருது.

சிசு : அப்படியகோனகோல் நகோன் வருகிகறைன்; என்ரனக் ஷககோன்று விடு. அப்பகோரவ விட்டு விடு. அப்பகோரவப் 
பகோர்க்ககோமைல் கபகோனகோல் அம்மைகோ சகோப்பிடைகோமைல், அழுது உயிரரை விட்டு விடுவகோள். அப்பகோரவக் ஷககோல்லக் 
கூடைகோது. என்ரன அரழத்துக் ஷககோணடு கபகோங்கள்.

2 சண : ஆககோ! பலி வவுத்துகல பூரன ஷபகோறைக்குமைகோ? ஷககோளைந்த என்ன தகிரியசகோலி! நீ கசனகோ நகோரளைக்கு 
ஷசகோகமைகோய் இருக்க அந்த சகோச்சகோத்துக் கடைவுளு ஷசய்வகோரைப்பகோ!

மைகோத: (குழந்ரதரய அரணத்து) ஆககோ! தன்யனகோகனன்! இதுவல்லகவகோ உணரமைச் ஷசல்வம்! உற்றைகோர் 
உறைவினர் நம்மிடைத்தில் ககோட்டும் ஆசகோபகோசத்ரதக் ககோட்டிலும் இன்பம் தரைக் கூடிய ஷபகோருள் கவறு என்ன 
இருக்கிறைது!

கஸகோ : கஹை நணபர்ககளை! என்னுரடைய சிகநகிதரரை விட்டு விடுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு சரீரைந்தகோகன 
கவணடும்; இகதகோ என்னுரடைய கதகத்ரத உங்கள் வசம் ஒப்பவித்கதன்; என்ரனக் ஷககோணடு கபகோங்கள்.

1 சண : இஷதன்ன ரபத்தியம்! ரைகோசகோ ஆக்கிரனரய மீறி கவகறை மைனிசரரைக் ஷககோணடு கபகோவ முடியகோது; 
கநரைமைகோச்சு; கபகோவலகோம்.

(யகோவரும் கபகோகின்றைனர். மைறுபடியும் ஒருதரைம் முன்மைகோதிரி பரறை சகோற்றுகின்றைனர்)

(அதற்கருகில் இருந்த அரைணமைரன கமைன் மைகோடியில் ஒரு அரறையில் அன்டைபட்டிருந்த பத்மைநகோபன் 
தனக்குள்) இஷதன்ன ஆச்சரியம்! இப்படியும் அநியகோயம் ஷசய்வதுணடைகோ ஒரு பகோவத்ரதயும் அறியகோத 
மைகோதவரைகோயரரைக் ஷககோல்வதகோ? நகோன் கசகோரலயில் இருந்து வந்தது முதல் என்ரன வஞ்சித்து இந்த 
அரறையில் கபகோட்டு அரடைத்து இருக்கிறைகோன் ஷககோரல பகோதகன். நகோன் இந்தச் சமையம் எப்படி ஷவளியில் 
கபகோகவன்? (உரைக்க) நில்லுங்கள்! நில்லுங்கள்! வஸந்தகஸரனரயப் பகோவியகோகிய நகோகன கசகோரலக்கு 
அரழத்துப் கபகோகனன். அங்கக வீரைகசனன் ஷசகோல்லிற்கு அவள் இணங்கவில்ரல. ஆதலகோல் அவகன 
ஷககோன்றைவன். இந்த பணணியவகோன் அல்ல; இவரரை விட்டு விடுங்கள். (தனக்குள்) நகோன் ஷசகோல்வது 
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இவர்கள் ககோதில் விழவில்ரலகயகோ? கபகோகிறைகோர்கள்! நகோன் இந்த சமையத்தில் சும்மைகோ இருந்தகோல் 
நிரைபரைகோதியகோன ஒரு ஷபரிய மைனிதருரடைய உயிர் கபகோய் விடும். நகோன் எப்படி ஷவளியில் கபகோகவன்? 
கதரவ ஷவளியில் பூட்டியிருக்கிறைகோகன. இந்த ஜேன்னலின் வழியகோகக் குதிக்கிகறைன். இதனகோல் 
இறைந்தகோலும் சரி. நல்ல விஷயமைகோனதகோல் கமைகோக்ஷமைகோயினும் கிரடைக்கும். (கீகழ குதிக்கிறைகோன்) ஹைகோ! உயரைம் 
அதிகமைகோனதகோல் நன்றைகோய் அடிபட்டு விட்டைது! ஐகயகோ! எழுந்திருக்க முடியவில்ரலகய! அவர்கள் கபகோய் 
விடுகிறைகோர்ககளை! என்ன ஷசய்கவன்? என் உயிர் இதனகோல் கபகோனகோலும் கபகோகிறைது. (ஷமைதுவகோக 
எழுந்திருக்கிறைகோன்) 
ஓடிப் கபகோய் உணரமைரயத் ஷதரிவித்து அவரரை விடுவிக்கிகறைன். அதன் பிறைகு என் உயிர் 
கபகோவதகோனகோலும் கவரலயில்ரல. (அடிபட்டு வருந்தும் கதகத்துடைன் ஷமைதுவகோக எழுந்து தட்டித் 
தடுமைகோறிக் ஷககோணடு ஓடி வருகிறைகோன்.)

1 சண : சற்று தூரைத்தில்) என்ன ஆச்சரியங்ககறைன்! நம்பகளை ஆகரைகோ அஷளைக்கிறைகோகன! என்னகோத்துக்கககோ 
ஷதரியரலகய!

பத்மை : நகோன் ஷசகோல்லுவரதக் ககளுங்கள். மைகோதவரைகோயர் குற்றைவகோளி அல்ல. நகோகன வஸந்தகஸரனரயப் 
பூஞ்கசகோரலக்கு அரழத்துப் கபகோனவன். அங்கக என் எஜேமைகோனகன அவரளைக் ஷககோன்றைவன்.

2 சண: அடியகோத்கத! பதுரமையகோக்கீகத! நீ ஷசகோல்றைது. ஷநசந்தகோனகோய்யகோ?

பத்மை : சத்தியம்; நகோன் நியகோய ஸ்தலத்திகலகய இரதச் ஷசகோல்லியிருப்கபன். என்ரன என் எஜேமைகோனன் 
ஒரு அரறைக்குள் விட்டுப் பூட்டி விட்டைகோர்.
(கவஷறைகோரு பக்கமைகோக வீரைகசனன் ஏப்பம் விட்டுக் ஷககோணடு வருகிறைகோன்)

வீரை : (தனக்குள்) இன்ரறைக்கு முதல் தரைமைகோன சகோப்பகோடு! வயிற்ரறைத் தூக்கிக் ஷககோணடு நடைக்க 
முடியவில்ரலகய! என் விருப்பத்திற்கு இணங்ககோத வஸந்தகஸரனரய ஒழித்கதன்! அவள் ஆரச 
ரவத்த மைகோதவரைகோயன் கபரில் பழிரயச் சுமைத்திகனன். இது ஸஷதினமைகோனதகோல், நல்ல விருந்து 
சகோப்பிட்கடைன். அகதகோ சணடைகோளைர் அவரன அரழத்துக் ஷககோணடு கபகோகிறைகோர்கள். நகோனும் அவரனக் 
ஷககோல்வரதப் பகோர்த்து என் கணகளுக்கும் விருந்து ஷசய்விக்கிகறைன். (ஷககோஞ்சதுரைம் கபகோய்) அகதகோ 
பத்மைநகோபன் கபகோகிறைகோகன அவரன நகோன் சிரறையில் அல்லகவகோ அரடைத்து ரவத்திருந்கதன்! அவன் 
உணரமைரய ஷவளியில் ஷசகோல்லி விடுவகோகனகோ என்னகவகோ ஷதரியவில்ரலகய! நகோனும் கபகோய் 
சமையத்திற்குத் தகுந்த விதம் நடைந்து ஷககோள்ளுகிகறைன். (வருகிறைகோன்)

பத்மை : இகதகோ வந்தகோர் என் எஜேமைகோனர்!

1-2 சண : சகோமி ஷதணடைம்!

வீரை: அகடை பத்மைநகோபகோ நீ எங்கக கபகோகிறைகோய்? வகோ என்கூடை.

பத்மை : நல்ல கயகோக்கியர்! வஸந்தகஸரனரய ஷககோன்றைதும் அன்றி, மைககோ உத்தமைரைகோன மைகோதவரைகோயரரையும் 
ஷககோல்ல வழி கதடினீகரைகோ)

வீரை : அகடை! எவ்வளைகவகோ கயகோக்கியனகோன நகோனகோ ஒரு ஸ்திரீரயக் ஷககோல்கவன்? .

ஜேனங்கள் : ஆம்! நீதகோன் அவரளைக் ஷககோன்றைவன்; மைகோதவரைகோயர் அல்ல.

வீரை : அப்படி எவன் ஷசகோன்னவன்?

ஜேனங்கள் : இந்த நற்குணமுள்ளை மைனிதகன ஷசகோல்லுகிறைகோன். நீதகோன் ஷககோன்றிருப்பகோய்.

114



வீரை : ஜேனங்ககளை! நகோன் ஷசகோல்வரதக் ககளுங்கள். இவன் என்னுரடைய அடிரமை! இவனுக்குத் 
திருட்டுக்ரக அதிகம்! அதற்ககோக இவரனத் தணடித்து ஒரு இடைத்தில் தனியகோக பூட்டி ரவத்திருந்கதன். 
இந்த குகரைகோதத்ரத ரவத்துக் ஷககோணடு இப்படிச் ஷசகோல்லுகிறைகோன். அகடை! பத்மைநகோபகோ! உணரமைரயச் 
ஷசகோல்; நகோன் ஷசகோல்வது சரிதகோகன (தன் விரைலிலிருந்த ஒரு கமைகோதிரைத்ரத அவருக்குத் ஷதரியகோமைல் கழற்றிக் 
ஷககோணடு அவனுக்கு அருகில் கபகோய் அரத அவன் ரகயில் இரைகசியமைகோகக் ஷககோடுத்து) இரத நீ எடுத்துக் 
ஷககோள். முன் ஷசகோன்னரத மைகோற்றிச் ஷசகோல்லி விடு.

பத்மை : (கமைகோதிரைத்ரத ஜேனங்களுக்குக் ககோட்டி) இகதகோ பகோருங்கள். இந்த கமைகோதிரைத்ரத இலஞ்சம் 
ஷககோடுத்துப் கபசகோமைல் இருக்கச் ஷசகோல்லுகிறைகோர்.

வீரை : (கமைகோதிரைத்ரத பிடுங்கி) பகோர்த்தீர்களைகோ! பகோர்த்தீர்களைகோ! இதுதகோன் திருட்டுப் கபகோன கமைகோதிரைம்! 
இதற்ககோகத்தகோன் இவரனத் தணடித்கதன். இவன் முதுரகப் பகோருங்கள்; இவனுக்கு எத்தரன அடி 
வகோங்கிக் ஷககோடுத்திருக்கிகறைன்.

1 சண : சரிதகோங்க! இவன் ஷபகோய்தகோன் ஷசகோல்றைகோன்

பத்மை : ஆககோ! அடிரமையகோய் இருப்பதன் இகழ்வு இதுதகோன்! நகோன் நிஜேத்ரதச் ஷசகோன்ன கபகோதிலும் 
ஒருவரும் நம்ப மைகோட் கடைன் என்கிறைகோர்கள். (மைகோதவரைகோயர் ககோலின் விழுந்து ) பிரைகோம்மைகணகோத்தமைகரை! 
என்னகோலகோன பகோடுபட்கடைன். ஒன்றும் பலிக்கவில்ரல. குற்றைமைற்றை உங்கரளைக் ஷககோணடு கபகோகிறைகோர்ககளை! 
என்ன ஷசய்கவன்? உங்கரளை அந்த ஈசுவரைகன ககோப்பகோற்றை கவணடும்.

மைகோத : நல்ல மைனிதனுக்கு அநியகோயமைகோய் ஆபத்து வந்து விட் டைகத என்று மைனதிரைக்கம் ஷககோணடு 
உன்னகோலகோன உதவிரயச் ஷசய்ய முயன்றைகோய். என் தரலவிதி குறுக்கக நின்று வழி மைறிக்கிறைது. நீ 
அதற்ஷகன்ஷசய்வகோய்? கவரலப்படைகோகத! எழுந்திரைப்பகோ! நீ மைககோ கயகோக்கியன்! ஸ்வகோமி உன்னுரடைய 
நற்குணத்திற்குத் தகுந்த நற்கதி அளிப்பகோர். உன் கடைரமைரய நீ ஷசய்து விட்டைகோய்; எழுந்திரு.

வீரை : கஹை! சணடைகோளைப் பயல்களைகோ! ஏன் இப்படித் தகோமைசம் ஷசய்கிறீர்கள்? உடைகன அரழத்துப் கபகோய் 
இரைகோஜேனுரடைய கட்டைரளைரய நிரறைகவற்றுங்கள். இனித் தகோமைதித்தகோல், நீங்களும் தணடைரன 
ஷபறுவீர்கள்.

சிசு : ஐகயகோ! என் தந்ரதரய விட்டு விடுங்கள். அவருக்குப் பதிலகோக நகோன் கபகோகிகறைன்.

வீரை : இரைணடு கபரரையும் ஷககோன்று விடுங்கள். அப்பனும் மைகனும் கூணகடைகோடு ரகலகோசம் கபகோகட்டும்.

மைகோத : இவனுரடைய இச்ரசப்படிகய எல்லகோம் நடைக்கிறைது! அப்பகோ கணமைணி! நீ உன் தகோயகோரரை அரழத்துக்
ஷககோணடு இந்த ஊரரை விட்டு என்னகோல் உணடைகோன இந்த அவமைகோனம் ககோதில் படைகோத கவகறைகோரிடைத்திற்குப் 
கபகோய் ஷசளைக்கியமைகோக இருங்கள். மித்ரைகோ இவரன அரழத்துக் ஷககோணடு கபகோ.

கஸகோகமை : (விசனத்துடைன்) ஐயகோ! உமைக்குப் பிறைகு நகோன் உயிருடைன் இருப்கபன் என்று நிரனக்க 
கவணடும்.

மைகோத : கஸகோகமைசகோ! ஜீவகோத்மைகோ நம்முரடைய ரகக்குட்பட் டைது அல்ல. உன்னுரடைய உயிரரை விடைவும், 
ரவத்துக் ஷககோள்ளைவும், நீயகோ அதற்கு நகோதன். அதற்கு அதிககோரி கவறு ஒருவன் இருக்கிறைகோன். இந்த 
உலகத்திற்கு வந்த ககோரியம் முடியும் வரரையில் எவனும் இரத விட்டு ஈசுவரைனுரடைய அனுமைதியின்றிப் 
கபகோக முடியகோது. அவசரைப்படைகோகத. நன்றைகோய் கயகோசரன ஷசய்து பகோர். அநகோரதயகோன இவர்கரளை, நீ 
ககோப்பகோற்றை கவணடும். என் னுரடைய கரடைசி கவணடுகககோரளைச் ஷசய். கநரைமைகோகிறைது, கபகோ!

கஸகோகமை : (தனக்குள்) இவர் ஷசகோல்வது நியகோயமைகோய் இருந்த கபகோதிலும், இவர் இறைந்தபின் நகோன் இரத 
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எப்படி சகித்துக் ஷககோணடிருப்கபன்? முதலில் இவருரடைய மைரனவிரயத் கதற்றி விட்டுப் பிறைகு என் 
உயிரரை விடுகிகறைன். (அவரரை கநகோக்கி) சரி ஸ்வகோமி! இதுதகோன் கரடைசியகோக உங்களுரடைய சுந்தரை 
முகத்ரத நகோன் பகோர்ப்பகதகோ? 
(அவரரை ஆலிங்கனம் ஷசய்து குழந்ரதரய எடுத்துக் ஷககோள்ளுகிகறைன். குழந்ரத அப்பகோ அப்பகோ! ஷவன்று
அழுகிறைகோன்.)

வீரை : அகடை நகோன் அந்தப் ரபயரனயும் ஷககோல்லச் ஷசகோன்கனகன!

1 சண : (அழுத்தமைகோக) ரைகோசகோ உத்திரைவில்லீங்க; நகோங்க ஷககோல்ல மைகோட்கடைகோம். இவரரை மைட்டுந்தகோன் 
ஷககோல்லச் ஷசகோன்னகோரு. (கஸகோகமைஸன் குழந்ரத இருவரரை விட்டு மைற்றைவர் கமைலும் கபகோகின்றைனர்)

2 சண: சரி! இதுதகோன் எடைம். களுவு மைரைம் அகதகோ பகோத்தியகோ? இதுகல தூக்கிப் கபகோட்றைது ஒன்ஷனகோடை 
ஷமைகோரறை. 

1 சண : என்ஷனகோடை ஷமைகோரறையகோனகோ நகோன் ஷமைதுவகோத்தகோன் கபகோடுகவன். எங்கப்பன் ஷசத்துப் கபகோனப்ப 
என்ஷனக் கூப்பிட்டு, அப்பகோ ஆஷரைனகோச்சும் ஷககோல்ல உத்தரைவகோனகோ, அவசரைப்படைகோகமை நிதகோனி. ரைகோசகோவுக்குப்
பள்களை கிள்களை ஷபகோறைந்திச்சின்னகோ, குத்தவகோளிஷய உடைச் ஷசகோல்லிப் படுவகோங்க. அப்படி இல்கலன்னகோ, 
குத்தவகோளி தப்பதம் ஷசய்யல்கலன்று ஏதகோச்சும் நல்ல சகோக்கி ஷகடைச்சு உட்டுடை உத்தரைவகோவலகோம். அப்படி 
இல்லகோஷமைப் கபகோனகோ ஒரு ரைகோசகோ கபகோயி இன்ஷனகோரு ரைகோசகோ வரைலகோம். அதுக்ககோவ உட்டுடைலகோம் இன்று 
எங்கப்பன் ஷசகோன்னகோன்.

வீரை: (ஒரு பறைமைகோக) ஓகககோ இரைகோஜேன் மைகோறைப் கபகோகிறைகோகனகோ! சணடைகோளைப் பயகல! இருக்கட்டும்.

1 சண : சரி கசனகோ கநரைமைகோச்சு ஆவட்டும் நிக்ககோகத.

2.சண: ரககுவித்து ஐயகரை! நகோங்க ரைகோசகோ உத்தரைரவச் ஷசய்யகரைகோம். எங்க கபருகல தப்பதமில்கல; எங்க 
கபருகல வருத்தப் படைகோகத! ஏதகோச்சும் ஷசகோல்லிக்கினுமைகோனகோ ஷசகோல்லிக்க. நகோங்க ஒரு பகோவத்ரதயும் 
அறியகோதவங்க. குத்தங் ஷககோரறையிருந்தகோ மைன்னிச்சுக்கககோ மைவரைகோசகோ! (வணங்குகிறைகோன்)

மைகோத: ஆககோ! என்ன இவர்களுரடைய நற்குணம் பலரரைக் ஷககோன்று, ஹிருதயம் கல்லகோய் இருக்கப் ஷபற்றை 
சணடைகோளைகரை ஆயினும், என் விஷயத்தில் நிரைம்ப இரைக்கம் உரடையவரைகோய் இருக்கிறைகோர்கள்! நகோன் 
குற்றைவகோளியல்ல என்பது சகோதகோரைணப் பகோமைரை ஜேனங்களுக்கு எல்லகோம் இயற்ரகயிகலகய ஷதரிந்து 
கபகோயிருக்கிறைது! அந்த நியகோயகோதிபதிக்கும் அரைசனுக்கும் மைகோத்திரைம் உணரமைரய அறிந்து ஷககோள்ளும் 
திறைரமை இல்லகோமைற் கபகோனது தகோன் ஆச்சரியம் தருமைகமை ஷஜேயஷமைன்பது ஷபகோய்யகோகுகமைகோ? இகதகோ 
என்ரனக் ஷககோல்லப் கபகோகிறைகோர்கள். அதர்மைகமை ஷஜேயமைரடையும் கபகோல் இருக்கிறைது. விதியகோனது 
என்ரனப் பலமைகோக இழுத்துச் ஷசல்லும் ஷபகோழுது நகோன் எவ்வளைவு முயன்றை கபகோதிலும் என்ன பயன்? 
இந்தக் கழுமைரைத்தில் என்ரனப் கபகோடைப் கபகோகிறைகோர்கள்! ஆககோ! ஈசுவரைகோ!

திருவருட்யகோ – எதுகுலககோம்கபகோதி

பதிகயஷயம் பரைகனஷயம் பரைமைகன ஷயமைது பரைகோ
      பரைகன-யகோனந்த பதந்தரு ஷமைய்ஞ்ஞைகோன 
நிதிகய ஷமைய்ந்நிரறைகவ ஷமைய்ந்நிரலகய ஷமைய்யின்ப
      நிருத்தமிடும் தனிரமை நிபண மைணிவிளைக்கக 
கதிகய ஷயன்கணகண ஷயன்கணமைணிகய ஷயனது 
      கருத்கத என் கருத்திலுற்றை கனிகய ஷசங்கனிகய 
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துதிகய ஷயன்றுரரைகய! ஷயன்கறைகோழகோ ஷவன்னுளைத்கத 
      சுத்த நடைம்பரிகின்றை சித்த சிககோமைணிகய! 

உயர் குலத்தில் பிறைந்ததும், நகரைகோதிபதியின் பதல்வனகோய் உதித்ததும், நற்குண நல்ஷலகோழுக்கத்ரதப் 
ஷபற்று யகோவரும் துதிக்கும் பகோக்கியத்ரத அரடைந்ததும், இந்தப் ஷபருரமைரயப் ஷபறுவதற்குத் தகோகனகோ? 
ஆககோ! ஷககோடிது ஷககோடிது!! கமைலகோன நிரலரமையில் பிறைந்து, பற்பல பகரழப் ஷபற்று இவ்விதம் 
பகோதகோளைத்தில் வீழ்வரதவிடை, ஒரு ஏரழயகோய்ப் பிறைந்து, யகோஷதகோரு இரடைஞ்சலும் இல்லகோமைல் இருப்பது 
எவ்வளைவு கமைலகோன பதவி. மைரலயின் கபரில் ஆககோயத்ரத அளைகோவி ஷபருத்த மைரைமைகோய் வளைர்ந்து 
பயற்ககோற்றைகோல் முறிபட்டுப் பகோதகோளைத்தில் விழுவரதக் ககோட்டிலும் தரரையில், கட்ரடைப் பல்லகோயிருந்து 
பலர் ககோல்களைகோலும் மிதிப்படும் தன்ரமையில் இருப்பது கமைல். ஏஷனன்றைகோல், அந்தப் பல் ககோய்ந்து 
கட்ரடையகோய் இருந்த கபகோதிலும் அதற்கு அழிவில்ரல. ஒரு மைரழ ஷபய்தகோல், அழககோய்த் துளிர்த்துக் 
ஷககோள்ளும் அல்லவகோ! மைககோ பகோவியகோன நகோன் ஏன் நல்லவர்கள் வயிற்றில் பிறைந்கதன்? என்னகோல் 
அவர்களுக்கும் அல்லகவகோ என்றும் மைகோறைகோத அவமைகோனமும் இழிவும் உணடைகோயின.

(அப்படிகய கணகரளை மூடி விசனித்து நிற்கிறைகோர்) 
(வஸந்தகஸரனயும் சந்தியகோசியும் வருகிறைகோர்கள்) 

சந்: அம்மைகோ! நகருக்கு சமீபத்தில் வந்கதகோம். எங்கக அரழத்துப் கபகோக கவணடும்?

வஸ : என் ஆருயிர்க் ககோதலரைகோகிய மைகோதவரைகோயருரடைய வீட் டிற்கு முதலில் கபகோக கவணடும். சந்திரைரனக் 
கணடு அல்லி மைலர்வரதப் கபகோல, அவர் முகத்ரதக் கணடைகோல் என்னுரடைய உயிர் திரும்பி வரும்.

சந் : சரி இப்படிகய கபகோகலகோம். இஷதன்ன சமுத்திரை கககோஷத்ரதப் கபகோல் இருக்கிறைகத!
வஸ: ஷபருத்த கூட்டைமைகோக இருக்கிறைகத ககோரைணம் என்ன என்று விசகோரியும்.

1 சண : சரி! கரடைசி முரறை பரறை சகோற்றுகிகறைன்; துடும், துடும், துடும், துடும்; ஊரு சனங்களுக்கு எல்லகோம் 
ஷதரிவிப்பது என்னஷமைணடைகோல் நகரைகோதிபதி ஊட்டு மைகோதவரைகோயரு கதவிடியகோ வஸந்தகஸரனரயக் 
ஷககோன்னுப்பட்டு அவஷளைகோஷடை நரக எல்லகோம் எடுத்துக்கிட்டைகோரு; அதுக்ககோவ, அவரரை நம்ப மைவரைகோசகோ 
ஷககோன்னுப்படை ஆக்கிரன பணணிப்பட்டைகோங்க. இந்த மைகோதிரி பணணறைவங்களுக்கு இப்படிகய தகல 
கபகோயிடும். துடும் துடும் துடும். 

வஸ: ஆககோ இஷதன்ன இது? என் ஷசவிகள் எரதக் ககட்டைன. 

சந் : அம்மைணி! இஷதன்ன அதிசயம்! உங்கரளை மைகோதவரைகோயர் ஷககோன்றைகோரைகோம். அதற்ககோக அவருரடைய 
உயிரரை வகோங்கப் கபகோகி றைகோர்களைகோகமை!

வஸ : ஆககோ! பகோதகி என்னகோல் என் துரரைக்கு என்ன ஆபத்து கநர்ந்தது சக்கிரைம், சக்கிரைம்! என்ரன அங்கக 
அரழத்துப் கபகோம். 

சந் : இப்படிகய வகோருங்கள். கவகமைகோய் வகோருங்கள்!

வஸ : விலகுங்கள். விடுங்கள். 

(மைகோதவரைகோயர் முதலிகயகோர் இருந்த இடைத்திற்கு வருகிறைகோர்கள்) 

(மைகோதவரைகோயரரைக் கழுவிலிடைத் துக்குகிறைகோன்) 
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வஸ : நிறுத்துங்கள்! நிறுத்துங்கள்! ஷககோல்லப்பட்டைவள் இகதகோ வந்கதன்! நிறுத்துங்கள்.

2 சண : ஆருடைகோ இது?

வஸ : ஆககோ! ஸ்வகோமி! பகோவியகோகிய என்னகோல் உங்களுக்கு இந்தக் ககோலகதி வந்தகதகோ! (வந்து அவர் 
மைகோர்பில் விழுந்து ஆலிங்கனம் ஷசய்ய, அவர் சற்று அப்படிகய இருந்து விலகுகிறைகோர்)

ஜேன : வஸந்தகஸரன! வஸந்தகஸரன!!

2 சண : வஸந்தகஸரனயகோ? என்ன ஆச்சரியம்!

சந் : நல்ல ககோலந்தகோன் இவர் இதுவரரையில் உயிகரைகோடு இருந்தது!

1 சண : ஐயகோ இன்னும் நூறு வருசம் உயிகரைகோஷடை இருக்கட்டும்.

வீரை : இஷதன்ன அதிசயம்; வஸந்தகஸரன எப்படிகயகோ உயிருடைன் வந்து விட்டைகோகளை! நகோன் இனிகமைல் 
இங்கிருப்பது பிசகு, ஓடிப் கபகோக கவணடும். (ஓடுகிறைகோன்)

1 சண : அணகண அவஷன உடைகோகத! ஓடைறைகோன்!
(இருவரும் ஜேனங்களும் அவரனத் ஷதகோடைர்ந்து ஓடுகிறைகோர்கள்)

மைகோத : ககோயும் பயிரில் மைரழ ஷபய்தரதப் கபகோல் கழுவிற்கு கமைல் உயர்த்தப்பட்டை என்ரனக் 
ககோப்பகோற்றியது யகோர்? இவள் வஸந்தகஸரன தகோகனகோ? அல்லது அவரளைப் கபகோல ஒரு உருவம் என்ரனக்
ககோக்கும் ஷபகோருட்கடை ஆககோயத்தில் இருந்து குதித்தகதகோ! நகோன் விழித்துக் ஷககோணடு இருக்கிகறைகனகோ? 
அல்லது கனவு ககோணகின்கறைகனகோ! என் பத்தி மைகோறைகோட்டைம் அரடைந்தகதகோ! என்ரன இந்த விபத்தில் 
இருந்து விலக்கும் ஷபகோருட்டு அவகளை ஷதய்வகலகோகத்தில் இருந்து மைனித சுவரபத்துடைன் 
கதகோன்றினகோகளைகோ?

வஸ : (அவர் பகோதத்தில் விழுந்து) எவ்வளைகவகோ கமைன்ரமைரயப் ஷபற்றை தங்களுக்கு, இந்தத் தீங்கு 
சம்பவிக்கக் ககோரைணமைகோய் இருந்தவள் எவகளைகோ அவகளை வந்தனள்!

மைகோத : ஆககோ! கரடைசியில் தருமைகமை ஷஜேயமைரடைந்தகதகோ! ஈசுவரைனுரடைய மைகிரமைகய மைகிரமை! இந்தச் 
சந்நியகோசி யகோர்?

வஸ : இவகரை என் உயிரரைக் ககோப்பகோற்றியவர்.

மைகோத : அப்படியகோ! ஸ்வகோமீ! நமைஸ்ககோரைம்! தங்களுக்கு நகோன் என்ன ரகம்மைகோறு ஷசய்யப் கபகோகிகறைன்.
(அருகில் ஷபருத்த சத்தம் உணடைகோகிறைது)
”பிரைதகோப ரைகோஜேனுக்கு ஷஜேயம் உணடைகோகட்டும். பதிய அரைசன் நீடுழி வகோழ்வகோரைகோக.”
(சசிமுகன் வருகிறைகோன்)

(தனக்குள்) இந்த கதசத்து அரைசன் ஷசய்த அக்கிரைமைச் ஷசயல்களுக்ஷகல்லகோம் பிரைகோயச்சித்தமைகோக அவரன 
இந்தக் ரகககளை ஷககோன்றைன. மூவுலகத்ரதயும் கவரைக்கூடிய வல்லரமை ஷபற்றை பிரைதகோபனுரடைய குணகமை 
குணம்! அவன் சிம்மைகோசனம் ஏறியவுடைன் ஷசய்த முதல் ககோரியத்தில் இருந்கத அவனுரடைய மைனதின் 
கமைன்ரமை நன்றைகோகத் ஷதரிகிறைது. இதுதகோன் இடைம். மைகோதவரைகோயர் இங்குதகோன் இருப்பகோர்! ஆககோ! அகதகோ 
வஸந்தகஸரனயும் நிற்கிறைகோகளை! (மைகோதவரைகோயரரை வணங்கி) ஸ்வகோமி நமைஸ்ககோரைம்.

மைகோத: ஐயகோ! தகோங்கள் யகோர்?
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சசி :உங்கள் மைகோளிரகயில் கன்னம் ரவத்து, உங்களிடைம் வஸந்தகஸரனயகோல் ஒப்பவிக்கப்பட்டிருந்த 
நரககரளைத் திருடியவன் நகோன்தகோன். என்னுரடைய குற்றைத்ரதத் தங்களிடைத்தில் ஒப்பக் ஷககோணடு, 
தங்களுரடைய மைன்னிப்ரபப் ஷபறை வந்கதன்.

மைகோத :அப்படியகோ! சந்கதகோஷம்! நீர் ஷசய்தது குற்றைமைல்ல! நல்ல ககோரியகமை ஷசய்தீர். கவறு ஏரழயின் 
வீட்டில் திருடி அவரன வருத்துவது இதனகோல் இல்லகோமைல் கபகோயிற்றைல்லகவகோ.

சசி : ஆககோ! எப்ஷபகோழுதும் கமைன்ரமைக் குணகமை! ஸ்வகோமி! தங்களுக்கு ஒரு சந்கதகோஷ சமைகோசகோரைம் ஷககோணடு 
வந்திருக்கிகறைன். யகோவருக்கும் தீரமை ஷசய்து வந்த நமைது ஷககோடுங்கககோல் அரைசரனக் ஷககோன்று விட்கடைகோம். 
அவனுக்குப் பதிலகோகப் பிரைதகோபன் சிம்மைகோசனம் ஏறிவிட்டைகோன். உயர்குலப் பிறைப்பம் நற்குணமும் ஷபற்றை 
தங்களுக்குத் தன் மைரியகோரதரயச் ஷசலுத்த என்ரன அனுப்பினகோன்.

மைகோத : அதிசயம்! என்ன இதுதகோன் சர்வ வல்லரமை உரடைய கடைவுளின் ஷசயகலகோ?

சசி : கரடைசியகோக உங்களுரடைய வணடியில் ஏறிப் கபகோன அந்த உதவிரய அவன் மைறைக்ககவ இல்ரல; 
இனி எப்கபகோதும் மைறைப்பதில்ரல என்றும் ஷதரிவித்தகோன். நீங்கள் ஷசய்த கபருதவிக்குச் சன்மைகோனமைகோகத் 
தங்கரளை முதல் மைந்திரியகோக்கி இருக்கிறைகோன்.

மைகோத: ஹைகோ! கருணகோநிதிகய! உன்னுரடைய திருவிரளையகோட்ரடை என்ன என்று ஷசகோல்லுகவன்?
ஜேனங்கள் : அவரன இப்படி இழுத்துக் ஷககோணடு வகோருங்கள்; இப்படி இழுத்து வகோருங்கள், துஷ்டை 
ரைகோஜேனுக்குத் தகுந்த ரமைத்துனன்; உரதயுங்கள்; ஷககோல்லுங்கள், குத்துங்கள்.

(ஜேனங்கள் வீரைகசனரனக் கட்டி இழுத்து வருகிறைகோர்கள்)

வீரை : ஐகயகோ! ஐகயகோ! நகோரய அடிப்பரதப் கபகோல அடிக்கிறைகோர்ககளை! ஷககோல்லுகிறைகோர்ககளை! என்ன 
ஷசய்கவன்? யகோரிடைத்தில் உதவிக்குப் கபகோகவன்? விகரைகோதிகள் எல்லகோரும் ஒன்றைகோய்ச் கசர்ந்து 
ஷககோணடைகோர்ககளை! ஒன்றும் கதகோன்றைவில்ரலகய! அகதகோ மைகோதவரைகோயர் இருக்கிறைகோர்! அவரரை கவணடிக் 
ஷககோள்கிகறைன். (அவர்ககோலில் விழுந்து) ஐயகோ! என்ரன நீகரை ககோப்பகோற்றை கவணடும். இவர்கள் என்ரனக் 
ஷககோல்லுகிறைகோர்கள்.

ஜேனங்கள் : ஸ்வகோமி! அவரன இப்பகோல் உரதத்துத் தள்ளுங்கள். துஷ்டைரன ஒழித்து விடுகிகறைகோம்.

வீரை : ஒ மைகோதவரைகோயகரை! இந்தச் சமையத்தில் எனக்கு உம்ரமைத் தவிரை யகோவரும் துரண இல்ரல. ககோப்பகோற்றை 
கவணடும்! அபயம்!

மைகோத :வீரைகசனகோ பயப்படைகோகத! நீ என்ரன விகரைகோதியகோக மைதிக்கிறைகோய். நகோன் உன்ரன அப்படி நிரனக்ககவ
இல்ரல.

சசி : இந்தக் ஷககோரலப் பகோதகரன அப்பகோல் இழுத்துக் ஷககோணடு கபகோங்கள். ஸ்வகோமி! இந்தப் பரைமை 
பகோதகரன ஏன் ககோப்பகோற்றை கவணடும் - ஜேனங்ககளை! இவரனக் கட்டி யகோரனக் ககோலில் உருட்டி 
விடுங்கள். இல்லகோவிட்டைகோல் வகோளைகோல் இவன் கதகத்ரத இரைணடைகோய்ப் பிளைவுங்கள். இவன் உயிருடைன் 
இருந்தகோல், எத்தரனகயகோ ஏரழ ஜேனங்கரளை வயிஷறைரியச் ஷசய்வகோன்.

மைகோத : ஷபகோறுங்கள்! ஷபகோறுங்கள்! நகோன் ஷசகோல்வரதத் தயவு ஷசய்து ககளுங்கள்.

வீரை : நற்குணகமை நிரறைந்த உத்தமைகரை! உம்ரமைகய அரடைக்கலமைகோய் நம்பி வந்கதன். என் உயிரரைக் 
ககோப்பகோற்றும். இனி உமைக்கு நகோன் யகோஷதகோரு தீங்கும் நிரனப்பகத இல்ரல.
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ஜேனங்கள் : இவரனக் ஷககோல்லுங்க; மைககோ பகோவியகோகிய இவரன உயிருடைன் விடைக்கூடைகோது.

(மைகோதவரைகோயருரடைய கழுத்தில் இருந்த எருக்க மைகோரலரய வஸந்தகஸரன கழற்றி வீரைகசனனுரடைய 
கழுத்தில் கபகோடுகிறைகோள்)

வீரை : ஹைகோ! வஸந்தகஸரன ஷபணமையிகல! என் கபரில் இரைக்கம் ஷககோள். இனி நகோன் உன்ரன 
நிரனப்பகத இல்ரல.

சசி : இவரன உயிருடைன் விட்டைகோல் நகரைத்திற்குப் ஷபரிதும் துன்பம் உணடைகோகும். இன்னம் யகோருக்கு 
இவன் எவ்விதத் தீரமை ஷசய்வகோகனகோ இவனுரடைய உயிரரை வகோங்குங்கள்.

மைகோத : ஐயகோ! இப்படி வகோரும் ஷசகோல்வரதக் ககட்பீரைகோ?

சசி ஆட்கசபரன என்ன? 

மைகோத : அப்படியகோனகோல் இவரன விட்டு விடுங்கள்.

சசி: நல்ல ககோரியம்; வஸந்தகஸரனரய ஷககோல்ல *நிரனத்ததும் அல்லகோமைல் உங்களுரடைய உயிருக்கும் 
உரல ரவத்தகோகன! இந்தப் படுபகோவிரயயகோ உயிருடைன் விடுகிறைது?

மைகோத : எவ்வளைவு விகரைகோதியகோன கபகோதிலும் இவன் மைனப் பூர்வமைகோக அபயம் என்று நம்முரடைய ககோலில் 
விழுந்த பிறைகு இவன் கபரில் நம்முரடைய வகோள் படைலகோமைகோ? நகோன் இவனுக்குக் ககோட்டும் தரயகய 
இவனுக்குப் ஷபருத்த தணடைரனயகோகும். ஆரகயகோல் இவரன ஒன்றும் ஷசய்யகோமைல் விட்டு விடுங்கள்.

சசி : ஆககோ! இதுவல்லகவகோ உத்தமை குணம்! சரி. உங்கள் சித்தம் கபகோல ஆகட்டும். (ஆட்கரளை கநகோக்கி) 
இவரன விட்டு விடுங்கள். (வீரைகசனன் விடைப்படுகிறைகோன்)

வீரை : அப்பகோ தப்பிப் பிரழத்கதன்! (தனக்குள்) இந்த நித்திய தரித்திரைப் பகோர்ப்பகோனுக்கு இவ்வளைவு 
ஷபருரமையகோ!

(சந்தகோனகன் ஓடி வருகிறைகோன்)

சந்தகோ: ஸ்வகோமி! கமைகோசம் வந்து விட்டைது! உடைகன பறைப்படை கவணடும். ஒரு க்ஷணம் தகோமைதித்தகோல் விபத்து 
சம்பவிக்கும்.

மைகோத : சந்தகோனககோ என்ன இது!

சந்தகோ : என்கனகோடு வகோருங்கள்; உங்கள் மைகோளிரகக்குப் கபகோக ஒரு கூடிணம் தகோமைதமைகோனகோல் பதிவிரைதகோ 
சிகரைகோன்மைணியகோன உங்கள் நகோயகிரய உயிகரைகோடு ககோண முடியகோது.

மைகோத : ஆககோ! என் ஆருயிகரை! என் ஷபகோருட்டு என்ன ககோரியம் ஷசய்ய நிரனத்தகோய்!
(யகோவரும் தகோறுமைகோறைகோப்ப் கபகோப் விடுகிறைகோர்கள்)
-----------
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அங்கம் 3 ககோட்சி 3

மைகோதவரைகோயருரடைய மைகோளிரக. 
அக்னி வளைர்க்கப் பட்டு இருக்கிறைது. 
அதற்கு அருகில் மைஞ்சள் படைரவ உடுத்திக் ஷககோணடு கககோகிலம் நிற்கிறைகோள். குழந்ரத சிசுபகோலன் 
அவளுரடைய இடுப்பப் படைரவரயப் பிடித்துக் ஷககோணடு நிற்கிறைகோன். கஸகோகமைசன் கவஷறைகோரு பறைமைகோக 
நிற்கிறைகோன்.

கககோகி : அப்பகோ! கணகண! என்ரன விட்டு விடு! நகோன் ஷசகோல்வரதக் ககள். உன் பிதகோவுக்கு இவ்வளைவு 
மைகோன ஹைகோனி வந்தபின் நகோன் இந்த உடைம்ரப ரவத்திருக்கக் கூடைகோது. வீணகோய்த் தடுக்ககோகத.

சிசு : அம்மைகோ! அப்பகோவும் கபகோய் விட்டைகோர். நீங்களும் ஷநருப்பில் விழுந்து விட்டைகோல் நகோன் என்ன 
ஷசய்கவன்? இனி நகோன் யகோரரை அம்மைகோஷவன்று கூப்பிடுகவன்? நீங்கள் இல்லகோமைல் நகோன் எப்படி 
உயிகரைகோடு இருப்கபன்? என்ரன இனிகமைல் தினம் யகோர் கூப்பிட்டு, ஆககோரைம் பட்சணம் எல்லகோம் 
ஷககோடுப்பகோர்கள்! அம்மைகோ! நீங்கள் ஷநருப்பில் விழக்கூடைகோது.

கஸகோ : அம்மைணி! ஷபகோறுத்துக் ஷககோள்ளுங்கள். நீங்கள் ஷசய்ய உத்கதசிக்கும் ககோரியம் பகோவத்ரதத் தரும். 
பிரைகோம்மைணனுரடைய மைரனவி தனிக்ககோஷ்டைம் ஏறுவது தவறு என்று நம்முரடைய சகோஸ்திரைங்கள் 
முரறையிடுகின்றைன.

கககோகி : என்னுரடைய நகோதனுக்கு வந்த பழிச் ஷசகோல்ரல ககட்பரதவிடை நகோன் இந்த பகோவத்ரதச் ஷசய்வகத
உத்தமைமைகோனது. என்னுரடைய குழந்ரதரய மைகோத்திரைம் தயவு ஷசய்து நீர் அப்பகோல் அரழத்துக் ஷககோணடு 
கபகோம். இவன் என்ரனத் தடுக்கிறைகோன். 

கஸகோ : அம்மைணி! மைன்னிக்க கவணடும். நீங்கள் உயிரரை விடைத் தீர்மைகோனித்தகோல், முதலில் நகோன் 
விழுவதற்கு அனுமைதி தகோருங்கள்.

சிசு : அம்மைகோ! நகோன் முதலில் விழுந்து விடுகிகறைன். எல்லகோரும் என்ரனத் தனியகோக இங்கக விட்டுப் 
கபகோகப் பகோர்க்கிறீர்ககளைகோ?

கககோகி : கணமைணி குழந்தகோய்! பிடிவகோதம் ஷசய்யகோகத, நகோன் ஷசகோல்வரதக் ககள். இறைந்து கபகோன உன் 
பிதகோவுக்கும், எனக்கும் நீ உயிருடைனிருந்து கவனிக்க கவணடிய கிரிரயகள் எவ்வளைகவகோ இருக்கின்றைன. 
நீ இருந்து அரவகரளைச் ஷசய்யகோ விட்டைகோல், எங்களுக்கு நல்ல கதி கிரடைக்ககோது. என் தங்ககமை! கபகோ! 
அப்பகோல்! நகோன் ஷசகோல்வரதக் ககள்.

(மைகோதவரைகோயர் முதலிலும் வஸந்தகஸரன, சந்தகோனகன், கககோமைளைகோ முதலிகயகோர் பின்னகோலும் ஓடி 
வருகிறைகோர்கள்.)

மைகோத : (தன் குழந்ரதரய வகோரி அரணத்து முத்தமிடுகிறைகோர்) அப்பகோ கணகண! உன்ரனத் திரும்பவும் 
ககோணக் கிரடைத்தகத!

கககோகி : ஆஹைகோ! இவர் யகோர்? அவர்தகோகன! (உற்றுப் பகோர்த்து)ஆம், அவகரை! என் ஆருயிர்க் கணவகரை வந்து 
விட்டைகோர்.

குழந்ரத : (சந்கதகோஷத்கதகோடு) அம்மைகோ! இகதகோ பகோர் அப்பகோ வந்து விட்டைகோர். இனிகமைல் அழகோகத! 
சந்கதகோஷமைகோயிரு!

121



மைகோத : (தன் மைரனவிரய அரணத்துக் ஷககோணடு) பிரிய சுந்தரி கககோகிலம் உன் நகோதன் உயிருடைன் இருக்கும்
ஷபகோழுது, நீ உயிரரைவிடை நிரனத்தகோகய! என்ன ரபத்தியம்! சூரியன் ஆககோயத்தில் பிரைககோசிக்கும் வரரையில்
தகோமைரரைப் பஷ்பம் தன் இதழ்கரளை மூடுவது உணகடைகோ?

கககோகி : சூரியரனக் கிரைஹைணம் பிடித்தரமையகோல் அவரன இனிக் ககோண முடியகோது என்னும் 
எணணத்தினகோல் தகோமைரரை தன் இதழ்கரளை மூடைப்பகோர்த்தது; அதற்குள் நல்ல ககோலமைகோய்க் கிரைஹைணம் 
நீங்கியது; இனி அதன் வகோட்டைமும் ஒழிந்தது.

கஸகோகமை : இஷதன்ன கனகவகோ! என் கணகள் நிஜேமைகோககவ பகோர்க்கின்றைனகவகோ! என் ஆப்த நணபர்தகோகமைகோ 
இவர்! கமைன்ரமை ஷபகோருந்திய மைரனவியின் பதிவிரைதகோ தர்மைம் தரல ககோத்தகதகோ? இவள் ஷநருப்பில் விழ 
நிரனத்தகத இவரளைத் தன் பருஷ னுடைன் கசர்ப்பித்தகதகோ! ஆககோ!

மைகோத : கஸகோகமைசரனயும், ஆலிங்கனம் ஷசய்து ஷககோணடு அப்பகோ கஸகோகமைசகோ! ஷமைச்சிகனன்! உன்ரனப் 
கபகோல ஆபத்தில் உதவும் நணபன் கிரடைப்பகோகனகோ? உன்ரனப் ஷபற்றை எனக்கு கவறு என்ன பகோக்கியம் 
கவணடும்!

கககோமை : ஸ்வகோமீ! நமைஸ்ககோரைம். (ககோலில் விழுகிறைகோள்)

மைகோத : கககோமைளைகோ! எழுந்திரைம்மைகோ! (அவள் கதகோள் கமைல் ரக ரவக்கிறைகோர்) நகோன் உயிருடைன் திரும்பி 
வரைகோவிட்டைகோல் என் கபரில் பிரியம் ரவத்த இத்தரன கபர்களின் நிரலரமை என்ன ஆகுகமைகோ! ஈசுவரைன் 
சர்கவக்ஞைன் அல்லவகோ; நல்லது ஷகட்டைது அவனுக்குத் ஷதரியகோதகோ?

கககோகி : (வஸந்கஸரனரயப் பகோர்த்து) வஸந்தகஸனகோ! பிரிய சகககோதரி! நீ வந்திருப்பரத நகோன் 
பகோர்க்கவில்ரல! ஆககோ! உயிருடைன் திரும்பி வந்தகோகய! உன் கபரைழரகத் திரும்பவும் நகோன் பகோர்க்கப் 
கபகோகிகறைனகோ என்றைல்லகவகோ ஏங்கி இருந்கதன்.
(இருவரும் ஆலிங்கனம் ஷசய்து ஷககோள்ளுகிறைகோர்கள்)

கககோகி : வஸந்தகஸனகோ! உன்னுரடைய விருப்பம் இன்னது என்பரத நகோன் நன்றைகோய் அறிகவன். அன்றிரைவு 
உனக்கும் என் கணவருக்கும் நடைந்த சம்பகோஷரண எனக்கு முற்றிலும் ஷதரியும்.

வஸந்த : அக்ககோள்! தங்கள் நற்குணத்ரதப் கபகோல இந்த உலகில் கவறு எவரிடைத்திலும் இருக்குகமைகோ! எந்த
விஷயத்திலும் தங்கள் மைனம் கககோணக் கூடைகோது என்பகத என்னுரடைய ஓயகோக் கவரல. என்ரனத் 
தங்களுரடைய பணிப்ஷபணணகோக நீங்கள் இனி மைதிக்க கவணடுகிகறைன். 

கககோகி : ஆககோ! நல்ல வகோர்த்ரத ஷசகோன்னகோய். நீ எனக்கு அருரமையகோன சகககோதரி அல்லவகோ! நகோம் இருவரும் 
ஈனி நமைது நகோதனுக்குப் பணிப்ஷபணகள். (வஸந்தகஸரனயின் கரைத்ரதப் பிடித்து மைகோதவரைகோயர் வலக் 
கரைத்தில் ரவத்து) ஸ்வகோமீ. வஸந்த கஸரனரயயும் இனி என்ரனப் கபகோல மைரனவியகோக ஏற்றுக் 
ஷககோணடு எங்கள் இருவரரையும் பணிப்ஷபணகளைகோக மைதிக்க கவணடும்.

மைகோத : எல்லகோம் வல்லவனும் சர்வ மைங்களை ரபியகோன சர்வ ஷஜேகதீசனுக்கு அல்லகவகோ நகோஷமைல்கலகோரும் 
பணம் ஷசலுத்த கவணடியவர்கள். வகோருங்கள். நகோம் எல்கலகோரும் அவருரடைய ஷபருரமைரயப் பற்றி 
ஸ்கதகோத்திரைம் ஷசய்து விட்டு பிறைகு நம்முரடைய பதிய அரைசனிடைம் கபகோகவகோம். எனக்கு இந்த 
இரைகோஜ்யத்தில் முதல் மைந்திரி உத்திகயகோகம் கிரடைத்து இருக்கிறைதகோம்.

கககோகி : ஆககோ! அப்படியகோ எல்லகோம் ஷஜேகதீசன் ஷசயல்!
(ககோட்சி முடிகிறைது)

நிரறைந்தது
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வடுவூர் கக. துரரைசகோமி ஐயங்ககோர் நகோவல்கள்

ஆங்கிலத்தில் ஷஷர்லகோக்கஹைகோம்ஸ் / நவீன ககோலத்தில் 007 கஜேம்ஸ்பகோணடு 
அன்றும் இன்றும் என்றும் தமிழகத்தில் திகம்பரை சகோமியகோர்

1. பூர்ண சந்திகரைதயம் பகோகங்கள் 1- 5
2. கும்பகககோணம் வக்கீல் - பகோகங்கள் 1 - 2
3. மைகோயகோ விகனகோதப் பரைகதசி - பகோகங்கள் 1 - 3
4. கமைனககோ - பகோகங்கள் 1- 2
5. ஷசளைந்திரை கககோகிலம் - பகோகங்கள் 1 -4
6. மைதன கல்யகோணி - பகோகங்கள் 1 - 3
7.வித்யகோசகோகரைம்
8. வசந்த மைல்லிககோ 
9. வசந்த கககோகிலம்
10. தங்கம்மைகோள் அல்லது - தீரைபருஷனின் தியகோக கம்பீரைம் 
11. பகோலகோமைணி அல்லது பகோக்தகோத் திருடைன் - பகோகங்கள் 1, 2
12. பன்னியூர் படைகோகடைகோபசர்மைகோ 
13. திரிபரைசுந்தரி அல்லது திகம்பரைசகோமியகோர் திடும் 
14. திவகோன் ஷலகோடைபடைசிங் பகதுர்

-- இதற்கு கமைலும் வருவகோர்.
-----------
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